Já nic, já rozhodčí
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Tentokrát nás čekali jihočeští soupeři z Ledenic (v sobotu) a Sezimova Ústí (v neděli).
Předpověď počasí slibovala jen mírný déšť na sobotu i neděli přes den, ale to se naštěstí
nevyplnilo. Hned před prvním sobotním zápasem jsme řešili zásadní problém. Nebyli
rozhodčí. Pár telefonátů a nakonec se Standovi podařilo sehnat náhradu - Vojtu Albrechta, který
nám pískal oba zápasy sám.
Začali jsme sice se třičtvrtěhodinovým zpožděním,
ale přeci. Sešlo se nás 14 a s takovým počtem se dá už něco nakombinovat a vymyslet. V
prvním zápase házel Egon na Dudyho. V poli jsme nějakou kvalitu hry předvedli, ale sem tam
error a hlavně hity soupeře určovaly vývoj zápasu. Na pálce nebyl náš výkon nic moc, spíš nic
než moc, ale přeci jen se nám podařilo dát aspoň čestný bod. Zápas skončil 15:1 ve prospěch
ledenických.
Do druhého zápasu jsme naskočili jako vyměnění (taky nás dost střídalo). Pět bodů, které jsme
dali hned v první směně, byly slibným začátkem. V následujících 4 směnách jsme ale žádné
body nepřidali. Soupeř naštěstí své nulové bodové konto taky nenavýšil. V 6. směně jsme
přidali ještě dva body a vítězství 7:0 bylo na světě.
Oba zápasy měly ještě jedno pozitivum, opět jsme slušně přispěli do měšce. SO bylo dost. Já
sám jsem unikl sněhulákovi jen tak tak.
Na nedělní zápasy s Hladovými Hrochy jsme se sešli už v půl deváté. Tentokrát sice rozhodčí
nechyběli, zato služby areálu Tempa byly na bodu mrazu. Příjezdová brána a tím pádem i
hospoda byly ještě asi hodinu zamčené. Sešlo se nás 10. S takovým počtem hráčů se toho moc
nakombinovat nedalo.Na prkně se opět vystřídali Žufka s Egonem a jejich dělovky pochytal
Majkl.
V prvním zápase měli Hroši pálkařsky navrch a hned na začátku se ujali vedení. Přesto jsme se
nenechali zahanbit a pár bodů jsme také získali. Nakonec zápas skončil 12:6 v jejich prospěch.
Ve druhém zápase se soupeř rozjel více po bodové stránce a na konci 5. směny nám hrozila
prohra bodovým rozdílem. Za stavu 4:16 se nám podařilo navýšit skóre o 3 body a hra
pokračovala dál.
Bojovali jsme až do 7. směny, ale žádný další bod jsme už nepřidali. Hroši přidali ještě 2 body a
tak jsme nakonec ten rozdíl, kterému jsme o dvě směny dřív utekli, dostali (7:18). Nadhoz
Hrochů nám seděl víc, proto jsme měli výrazně méně „eSÓček“ než v sobotu. Za zmínku stojí
asi jen Standovo SO, jehož minimálně půlka týmu podezřívala, že to udělal schválně, aby na
konci sezóny nemusel platit ranec jako loni, když chtěl jet na zapíječku.
Byly to zápasy plné hitů, bodů, krádeží, pěkných akcí i errorů. Třeba v situaci, kdy Matúš ve
druhém zápase chytil v pádu odpal na dvojku a ještě stihl hodit na jedna, jsme očekávali jasné
vyhlášení třetího autu. Bohužel výrok „safe – out of base“ nám prodloužil pobyt v poli o trochu
déle. Přesto to byl krásně zahraný zákrok.
Při plánování rozpisu byla odvaha dát 4,5h po začátku našich zápasů extraligu, neboť, jak je
všeobecně známo, PéVéčka hrají zápas v průměru okolo dvou a půl hodiny. A v neděli tomu
nebylo jinak. Díky tomu začaly extraligové zápasy Tempa se Spectrem skoro s hodinovým
zpožděním.
Sportu zdar, softballu zvláště.
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