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Finále - Dvojice
Celek
sety 1.set 2.set 3.set
Slovensko
2
11 11 0
Česká republika
0
8 8 0

Celkové poř
pořadí - Dvojice
1.místo Slovensko
2.místo Česká
eská republika Dvoř
Dvořák, Tirpák, Plachý

Celek
Slovensko
Rumunsko

Finále - Trojice
sety 1.set 2.set 3.set
2
11 11 0
0
9 6 0
Celkové poř
pořadí - Trojice

1.místo Slovensko
2.místo Rumunsko
3.místo Česká republika/
republika/ Bláha, Dvoř
Dvořák, Tirpák, Miksán, Holub/
4.místo Francie
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Finále – kř
křížové dvojice
Celek
sety 1.set 2.set 3.set
Rumunsko
2
10 8 10
Česká republika
1
8 10
6
Celkové poř
pořadí – kř
křížové dvojice
1.místo Rumunsko
Rumunsko
2.místo Česká republika /Bubniak,Plachý
/Bubniak,Plachý,
Bubniak,Plachý, Miksán/
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Hodnocení ME v nohejbalu - Rumunsko 21.21.-23.10.2005
MUŽI
Úvodem je potř
potřeba zmínit, že úč
účast na pů
původne zrušeném a na poslední chvíli
uspoř
uspořádaném ME byla z pohledu reprezentace znač
značně riskantní. Hráč
Hráče širšího kádru
jsme totiž přes léto stač
stačili pouze otestovat ( hra na 1 dopad ) a rázem jsme byli nuceni
nominovat 9 hráč
hráču na tuto akci. Všichni totiž dobř
dobře víme, že naše termínová listina
nám neumožnila žádný prostor pro konkrétní př
přípravu. Výkonný výbor tuto
tuto situaci 1
měsíc př
před šampionátem vyhodnotil a zaujal své stanovisko. Označ
Označil ME za testovací
a byl si vě
vědom urč
určitého rizika z př
případných sportovních neúspě
neúspěchů
chů. Z tohoto pohledu
chceme jako trenéř
trenéři zvlášt ocenit písemné prohlášení prezidenta svazu, které
které se
hráč
hráčum dostalo do rukou den př
před odjezdem na šampionát na soustredení v
Nymburce. Byla z ně
něho cítit podpora a po psychické stránce to hráčů
hráčům
čům v této nelehké
situaci moc pomohlo.
Účast
Hráč
Hráči:
Babka Vladimír
Bláha Karel
Bubniak Petr
Dvoř
Dvořák Jiř
Jiří
Holub Jiř
Jiří
Miksan Jiř
Jiří
Plachý Michal
Tirpák Josef
Kalas František ( zraně
zranění)
Trenéř
Trenéři:
Šmejkal Jiř
Jiří
Sehnal Vladimír
Hodnocení jednotlivých disciplín
Singl- Bubniak, Babka
Vzhledem k možnosti startu 2 zástupců jednotlivých zemí je tato disciplína fyzicky značně náročná.
Minimálně 8 hráču je na takové úrovni, že mohou bojovat o nejvyšší příčky. Už utkání ve skupinách přinesla
velká překvapení ( mistr sveta Tomcišák prohrál s Francouzem, Bubniak s Rumunem, Žigala s Maďarem).
Petr Bubniak se po náročných bojích ve skupině vzchopil a v semifinále a finále podal vynikající taktický
výkon silně podpořený velkou zkušeností z vypjatých utkání. Nutno podotknout, že Slovenští zástupci,
Madar Pál a zejména Rumun Purice jsou nejen technicky , ale hlavne fyzicky mimořádne silní. Vláďa Babka
po nezdaru na lonském MS dostal novou šanci a to i přes nedůvěru velké části nohejbalové veřejnosti.
Důvodem nominace byly jasné nejlepší výsledky v konfrontaci s dalšími kandidáty této disciplíny v závěru
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sezóny. Proti loňsku prokázal zlepšení a i s pomocí
výhodného losu dosáhl na své možnosti velkého
úspěchu v podobě 4. místa. Bilance 1. a 4. pořadí nás vynesla na 1. místo v této disciplíně, ale zároveň je
potřeba zdůraznit, že po Bubniakovi zeje velká výkonnostní propast. Mladý Plachý, který měl potenciál
prosadit se i na výsluní singlistů, je potřeba v jiných disciplínách a zatím není schopen fyzicky absolvovat
celý program.
Křížové dvojice – Bubniak, Plachý, Miksan
Tato disciplína nám připravila několik problémových kotrmelců. Už na začátku našeho funkcního období
jsme marně žádali o přesné znění pravidel ( intervence u zástupce FIFTA V. Stehlíka) abychom mohli
připravit herní varianty využívající naši chytrost a improvizaci.
Bohužel jsme se nedočkali. Bylo nám jen sděleno, že je to singl ve dvou a nesmí se střídat !!
Další problém nastal v místě šampionátu. Na schůzi zástupců všech účastníků bylo oznámeno, že se může
zařadit 3. hráč a dokonce o den později, těsně před naším startem radikálně pozměněna pravidla ( podání a
příjem kdokoliv z hráču) tím nám byla otupena výhoda hry levák – pravák. Ješte je potřeba zdůraznit, že
vzhledem k loňskému bojkotu křížových dvojic v Prostějově jsme nebyli nasazeni. Jako třetího hráče jsme
donominovali J. Miksána ( bez možné přípravy ) a ten svou úlohu střídajícího hráce solidně splnil. Už ve
skupine jsme porazili silné Slovensko a nebezpečnou Francii a po povinném vítezství nad Chorvatskem se
probili do semifinále. Tam naše dvojice zdolala po zcela vyrovnaném průběhu Maďarsko. Ve
finále na nás čekali mistři světa Rumuni a těm jsme podlehli v nervy drásajícím zápase 1:2 na sety. Takový
výsledek bychom před šampionátem určitě brali, ale při troše sportovního štěstí se dalo dosáhnout na zlato.
Výsledek ovlivnila bouřlivá domácí atmosféra i únava P.Bubniaka z předchozích bojů v singlu. Zřetelně nám
také chyběl náš „ žolík“ v této disciplíně F. Kalas, který kvůli zranění nemohl na šampionát nakonec
odcestovat ( nová pravidla mu naprosto vyhovují ). I přes všechny překážky podali naši hráči výborný výkon
a patří jim absolutorium. V budoucnu bychom v křížových dvojicích měli velké vyhlídky, ale jedná se ze
strany FIFTA o jejich zrušení.
Dvojice – Tirpák, Dvořák, Plachý
V této disciplíne byl nejvíc patrný přechod na mezinárodní pravidla. Hlavně při příjmu se ocitáme v hluboké
defenzívě. Ostatní vyspělé dvojice se nachází tak o 2 až 3 metry blíže k síti. Tím pádem mají o hodně více
dobře připravených situací k samotnému zakončení.
Herní návyky a prostorová orientace z našich soutěží způsobují hráčum nemalé komplikace.
Přesto jsme díky naší technické a taktické vyspělosti v této disciplíne uspěli. Překonali jsme solidní Švýcary,
výborné Rumuny a v semifinále nebezpečnou Francii. Jen ve finále nás porazilo velmi dobře připravené a
hlavně sehrané družstvo Slovenska. Opět je potřeba zdůraznit, že nám v soutěži dvojic chyběl klíčový hráč
F. Kalas, který měl spolu s J. Tirpákem tvořit základní variantu !!
Trojice – Bláha, Dvořák, Tirpák, Holub, Miksán
I tady rozhodla o nominaci forma ze závěru našich soutěží, ale hlavně použitelnost
jednotlivých hráču v přechodu na jiná pravidla. Ze 3 variant které jsme narychlo připravili, nám kvůli
absenci F. Kalase zbyli 2. Tzv. „ Varská“ ( Dvořák, Tirpák) a „ Plzenská“ ( Holub, Miksán) vždy doplněná
naším nejlepším blokařem K. Bláhou. Ta první sestava čerpala mimo jiné i z posledních zkušeností z
jednodopadového nohejbalu ( Brazílie 1996) a celkové vyzrálosti. Druhá z aktuální formy a přístupu
plzeňských hráčů, kteří se snažili i v rámci oddílu během sezóny mezinárodní pravidla trénovat. Tato
sestava zahájila zápasy ve skupině ( Dvořák, Tirpák dohrávali dvojice) a úvod zvládla ( Švýcarsko 2:0). Do
zápasu s domácím Rumunskem nastoupili naši zkušení , ale první sadu nezvládli a bylo nutné střídat. „
Plzenáci“ s Bláhou druhý set po velkém boji vyhráli a ješte ve třetím rozhodujícím vedli 6:1. Pak se i této
sestavě přestalo dařit a podlehla 10:12. Tato porážka způsobila komplikaci v podobě
soupeře pro semifinále ( Slovensko). Momentální sestava našich největších rivalů disponuje obrovským
potenciálem a mezinárodní pravidla to ješte umocňují. Rozhodli jsme se dát šanci opět našim zkušeným
hráčum a stalo se něco nevídaného. V zápase který byl ozdobou celého šampionátu a v napjaté atmosfére
se naši hráči neskutečne zvedli a s tímto slovenským „gigantem“ rozehráli naprosto vyrovnanou partii.
Dokonce svým výkonem donutili vystřídat všech pět slovenských hráču. Kolektivní a bojovný výkon
podpořený famózním výkonem J. Tirpáka na útoku gradoval až do třetího setu, kde jsme se dokonce ujali
vedení 10:8 a měli 2 mečboly. Stejně jako vloni v Prostejove chybělo v závěru trochu sportovního štěstí a po
identickém výsledku 10:12 jsme do finále nepostoupili. Za tento výkon je ale potřeba hráčum skutečně
poblahopřát. V zápase o bronz porazila „ Plzeňská“ sestava Francouze 2:0. V této zdánlive „neúspešné“
disciplině stačil jediný bodík obráceně a mohli jsme být nejlepší výpravou celého šampionátu.
Závěr:
Změnou pravidel, a tím, že se i největší konkurenti dlouhodobě věnují jednodopadovému nohejbalu, se
mezinárodní pole oproti loňsku naprosto vyrovnalo. Nejvíc to samozrejmě škodí naší reprezentaci, ale i
Maďarsko ztratilo své pozice ( jen jedno 4. místo). Za vynikajícím Slovenskem se prosazují velmi silní
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Rumuni a zezadu se tlačí Francouzi, a ve hře trojic i Švýcaři. Pokud se pravidla nebudou měnit je potřeba
našim hráčům umožnit i v domácí soutěži hru na jeden dopad. Samotní účastníci ME si to uvědomují a mají
tendenci a chuť se zlepšovat. Měli bychom společne najít nějaké přijatelné řešení které by neublížilo
našemu nohejbalu, ale zároveň posílilo sportovní šance reprezentace na dalších šampionátech. Také je
nutno se do budoucna zameřit na zvýšení fyzické kondice adeptů reprezentace.
Úplným záverem chceme poděkovat vedoucímu výpravy A. Opravilovi za skloubení své činnosti s
povinnostmi rozhodčího za naši výpravu. Velké poděkování od nás a od všech hráču si zaslouží V. Pabián za
neskutecně brilantní práci při vytváření zázemí pro tým (ohromně duležitá a naprosto vhodná osoba pro
akce takového charakteru).
Na další spolupráci se teší
Trenér reprezentace
Šmejkal Jirí
Asistent trenéra reprezentace
Sehnal Vladimír
(Podle Oficiálních internetových stránek ČNS)

Foto: V. Pabián

Kluci, díky!!!
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Nejlepším nohejbalistou roku 2005 byl zvolen s velkou převahou nový Mistr Evropy
Petr Bubniak hráč TJ Sokol SDS Exmost Modřice

Anketa „Nohejbalista roku“
roku“ 2005:
1.
2.
3.

David Vrtiška
Jakub Klaudy
Ondř
Ondřej Pachman

Žáci:
/TJ Plazy/
/Sokol 1 Prostě
Prostějov/
/SK Kotlář
Kotlářka/
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1.
2.
3.

1.
2.
3.

Pavel Kop
Martin Spilka
Aleš Halavič
Halavička

Lucie Vokáč
Vokáčová
Lenka Majerová
Kateř
Kateřina Vejdovská

Dorostenci:
/SK Bě
Bělá/
/Sp. Čelákovice/
/SK Kotlář
Kotlářka/
Ženy:
/Sj. Český Brod/
/Sj. Český Brod/
/Becherovka K. Vary/
Muži:

1.

Petr Bubniak

/TJ Sokol Exmost Modř
Modřice/

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michal Plachý
Karel Bláha
František Kalas
Jiř
Jiří Holub
Jiř
Jiří Miksan
Martin Suchý
Radek Pelikán
Michal Kokštejn
Jiř
Jiří Dvoř
Dvořák

/TJ Sokol Exmost Modř
Modřice/
/SK Liapor K. Vary/
/TJ Sokol Exmost Modř
Modřice/
/TJ Plzeň
Plzeň Bílá Hora/
/TJ Plzeň
Plzeň Bílá Hora/
/Ávia Čakovice/
/TJ Sokol Exmost Modř
Modřice/
/SK Liapor K. Vary/
/SK Liapor K. Vary/

Divácká anketa
anketa „Hvě
„Hvězda roku 2005:
1. Petr Bubniak /TJ Sokol SDS Exmost Modř
Modřice/

