Východočeský pohár mužů 2015
Volejbalový turnaj mužů o Východočeský pohár zavítal do sportovní haly do Čestic dne
29.3.2015. Nechyběli tu ani Chleňáci, kteří zde odehráli zajímavá utkání s letošními dvěma
nejlepšími týmy Pardubického kraje (Polička a Choceň C) a vítězem Královéhradeckého kraje
z letošního ročníku (Stěžery).
Začínáme s Chocní! Úvodní sada zápasu se nám hrubě nepovedla, hrajeme tragicky,
vytváříme spoustu chyb, působíme staticky. Uhráli jsme výsledek 14:25!! Ve druhém setu
jsme se snažili eliminovat vlastní chyby. To byl recept! Rázem hrajeme uvolněně. Zlepšili
jsme úplně všechny herní činnosti včetně podání. Přivádíme zápas do zkrácené hry. Neustále
zlepšujeme pohyb v poli a mezihru, a to je motor našeho úspěchu. Necháváme kazit
Choceňáky. Zápas otáčíme k vítěznému konci 2:1 na sety.
Pokračujeme v turnaji proti týmu ze Stěžer. Kvalitní rozcvička, touha po vítězství je veliká,
avšak začne zápas a hra má stejný scénář jako úvodní sada prvního utkání. Než se
rozkoukáme, už musíme dotahovat manko setu. Dřeme, občas nám bere vítr z plachet nějaká
ta zbytečná chyba ať při podání, na příjmu, na nahrávce, nebo i na útoku. Druhý set vítězíme
a je tu opět rozhodující zkrácená hra. Oba týmy chtějí vyhrát, což je vidět na předváděné hře.
Koncovka setu je napínavá, bohužel prohráváme 15:12, i když nás fanoušci povzbuzovali, co
to šlo!
Na řadě je Polička! Opět je vidět z obou stran pěkný volejbal. Žádný bod není zadarmo. Hraje
se chytře. První set urvali ve svůj prospěch hráči z Poličky. Nevadí, vítěz ještě není znám.
Druhý set je napínavý až do konce, závěr setu je náš. Následuje opět zkrácená hra. Duel má
vysokou herní úroveň. Soupeř se nás snaží přehrát pestřejší hrou na síti. Vzdorujeme.
Nakonec nás soupeř přehrál servisem, měli jsme problémy na příjmu, v koncovce setu se
nám to hrubě vymstilo. Prohráváme 1:2 na sety.
Do Čestic jsme přijeli v plné sestavě, během dne jsme se všichni prostřídali podle aktuálních
možností. Velké díky patří i našim 14. fanouškům a příznivcům Chlenského volejbalu, kteří
nás přijeli povzbudit a vytvářeli skvělou sportovní kulisu.
Dnes se odehrál kvalitní turnaj, vždyť mohl vyhrát jakýkoli tým. Všechny zápasy byly
vyrovnané. Paní „Štěsněna“ ukázala na tým z Poličky, který se stal vítězem Východočeského
poháru mužů 2015, Chleny nakonec „vydolovali“ krásné 2. místo, 3. Choceň C a 4. Stěžery.
Jako tradičně sbíráme i individuální ocenění, nejlepším smečařem byl zaslouženě vyhlášen
náš Lukáš Hudousek!!!
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