T.J. SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II - MISTROVSKÁ UTKÁNÍ KADETŮ A JUNIORŮ
KADETI PŘEDČASNĚ ROZHODLI O POSTUPU, JUNIOŘI UHRÁLI POJISTKU V I.LIZE
O víkendu hrála družstva kadetů a juniorů své zápasy a každý z těchto utkání měl jinou
příchuť. Sobotní utkání juniorů a jejich případné vítězství nad Přerovem bylo pojistkou účasti
v příštím ročníku první ligy. Naopak kadeti mají mnohem příjemnější starosti a jakýkoli
bodový zisk ve Svitavách posunuje toto družstvo na první místo, kde již nemůže být
dostiženo a zajistilo by si opět po roce postup do kvalifikace o extraligu kadetů nejvyšší
soutěže ČR. Připomeňme si, že v této kategorii jsme v minulosti získali několik kvalitních
umístění, Mistr republiky ČSSR, Mistr ČR, a vicemistr ČR. Všechna utkání nakonec vyzněla pro
naše družstva vítězně a víkend byl proto velice úspěšný.
Sobota – JUNIOŘI I.LIGA
Junioři nastupovali proti poslednímu Přerovu s jednoznačným úkolem. Dvě vítězství za tři
body a tím si již předem pojistit účast v příštím ročníku I.Ligy. I přesto že chyběl jeden
z ústředních hráčů týmu David Neubauer, který měl povinnosti s reprezentačním výběrem
ČR, neponechali naši hráči nic náhodě a spolehlivým výkonem ve všech herních činnostech
nedali soupeři žádnou šanci na úspěch. Celý zápas se hrál pod naší kontrolou.
T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II - SK Přerov

3 : 1 (21,16,-23,21)
3 : 0 (15,12.23)

TJ Sokol a českotřebovský volejbal reprezentovali:
Jakub Řehák, Adam Neubauer, Pavel Kubíček, Lukáš Macho, Jan Novotný, Jindřich Chudý,
Tomáš Král, Lukáš Vašina
Neděle – KADETI K.P.I.TŘ.
Kadeti odjížděli do Svitav s vidinou rozhodnout postupový klíč do kvalifikace o extraligu. Ač
jsme odjížděli oslabeni o dva hráče základní sestavy (Neubauer, Kubíček) hned v prvním
zápase se povedlo rozhodnout. Ze dvou utkání stačilo družstvu vyhrát dva sety a získat jediný
bod do tabulky. S tímto cílem se však hráči neuspokojili a do tabulky si připsali za dvě
vítězství pět bodů. Hlavně první utkání bylo velice dramatické a síla družstva se ukázala za
nepříznivého stavu 1:2 na sety. Zlepšení na podání a především obrannými činnostmi,
blokem a hrou v poli jsme soupeře ve čtvrtém setu výkonnostně přetlačili a v tie breaku jsme
byli již jednoznačně lepším družstvem. Do druhého utkání nastoupili na smeči dva nejmladší
žáci Vašina, Král a díky zodpovědné hře „starých“ bez střídání odehráli celý vítězný zápas.
TJ Svitavy - T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II

2 : 3 (-21,22,19,-19,-8)
1 : 3 (-20,-24,21,-21)

TJ Sokol a českotřebovský volejbal reprezentovali:
Adam Král, Adam Neubauer, Jakub Řehák, Lukáš Macho, Jindřich Chudý, Lukáš Vašina,
Tomáš Král, Radek Vondráček
Za T.J. Sokol II a českotřebovský volejbal Lubomír Vašina

