Dvě dávky
Napsal uživatel Jirka Roubal ml.
Úterý, 19 Únor 2019 13:14

V sobotu 16.2. jsme se „my chlapi“ :) sešli na hale k důležitému zápasu proti Olomoucku.

Rozkaz zněl jasně : „Nesmí projet muž s koženou brašnou.“ (překlad - musíme získat 6 bodů).

Jenomže už od začátku jsme začali dělat moc chyb – kazili jsme podání, nedokázali jsme
důrazně odpovědět na síti a tak bohužel hned první set prohráváme 21:25. V druhém setu se
trošku lepšíme, ale na výhru to opět nestačí a potřebné body se nám začínají vzdalovat. V
třetím setu se vzchopíme a vyhráváme ho. K naší velké radosti vyhráváme i set čtvrtý a to o 7
bodů a jdeme do tie-breaku. Bohužel i za mohutného povzbuzování fanoušků prohráváme a
místo 3 bodů získáváme bod jen jeden. Do šatny tak odcházíme bez splněného cíle.

Lanškroun x Olomoucko 2:3 (-21,-23, 20,18,-9)

O přestávce nás Standa nakrmil čínskou „Dračí polévkou“ a tak jsme do druhého zápasu vlítli
jako draci. Přestali jsme chybovat při podání, smečaři začali být úspěšní na síti a rázem
vyhráváme a to hned dva sety. Body jsou na dosah, ale Olomoucko se nechce vzdát lehce.
Třetí set prohráváme a potom i čtvrtý a jdeme opět do tie-breaku. Bojujeme co je v našich silách
a k velké radosti všech nakonec o dva body vyhráváme :).
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Lanškroun x Olomoucko 3:2 (23, 21,-16,-15, 14)

Získáváme tedy alespoň polovinu naplánovaných bodů do tabulky, ale stále jsme ve hře a je o
co bojovat.

Hráči : Stanley /N/, Filda /N/, Staša /S/, Kuba /S/, Jířa /S/, Čába /U/, Lukeš /B/, Rybář /B/, Ivoš
/B/, Matyz /B/, Jindra /B/, Bedřoch /B/, Petr /L/, Jirka /L/

Trenér : Standa Musil a Jirka Roubal

Děkujeme všem našim fanouškům za velkou podporu.
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