Muži A proti Šlapanicím
Napsal uživatel Jindřich Chudý
Čtvrtek, 21 Březen 2019 09:40

Poslední domácí zápasy této sezóny jsme odehráli v sobotu 16.3.2019. Začátek byl kvůli
juniorům netradičně už v 9 hodin.

Po fotbálku a rozcvičení jsme šli na to. První set tahal za delší konec provazu soupeř, méně
chyboval a držel si kvalitní servis (17-25). Druhý set byl o poznání lepší, hra byla stále nahoru a
dolu a jelikož jsme se vyvarovali zbytečným chybám tak jsme set vyhráli (26-24). Tuto hru jsme
si přenesli i do třetího setu, kde se nám podařilo i kvalitně servírovat (25-16). Bohužel ve
čtvrtém setu jsme opět chybovali a toho využil soupeř a vyrovnal stav setů na 2:2 (18-25).
Následoval pátý zkrácený set, do kterého jsme nevstoupili zrovna nejlépe, soupeř nám po
výměně stran odskočil a my už s tím nic nedokázali udělat a prohráváme 2:3 (9-15).

Po nás nastoupili na palubovku naši junioři, takže jsme měli dost času si vše probrat a dát si
něco dobrého v místní kantýně. Chvíli před druhou hodinou začal další boj o cenné body. Hned
v prvním setu si soupeř udělal velký bodový náskok, který jsme už nedokázali stáhnout (22-25).
Druhý set se zase začalo dařit a vypadalo to na podobný průběh jako dopolední zápas (25-18).
Jenže v třetím a čtvrtém setu jsme mizerně servírovali tudíž dopolední scénář se neopakoval a
prohráváme 3:1 (23-25, 19-25).

V sobotu se vydáme na poslední zápas letošní sezóny na palubovku týmu Blue volley Ostrava.

V závěru bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit a kteří nás chodili
podporovat celou sezónu. Doufám, že jste si to s námi užili a ještě jednou velké DÍKY za vaší
podporu.

Sestava: Čába, Žabák, Stanley, Pítrs, Rybář, Matyz, Lukeš, Jirka Roubal ml., Jířa, Jindra, Kuba,
Ivoš, Fíla, Staša a Béďa

Trenéři: Standa a Jirka Roubal st.
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Lanškroun - Šlapanice 2:3 (-17,24,16,-18,-9)

Lanškroun - Šlapanice 1:3 (-22,18,-23,-19)
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