Pezičanky prehrali na Doprastave 0:3, ale favorita potrápili!
(25.3.2014)
Volejbalistky Doprastavu Bratislava vyhrali v prvom semifinálovom zápase extraligy žien nad Pezinkom 3:0 a ujali sa v
sérii na tri víťazstvá vedenia 1:0. Na víťazstvo sa zverenkyne trénera Tomáša Vargu poriadne nadreli, hosťujúce hráčky
podali bojovný výkon a v druhom a treťom sete stratili niekoľkobodové vedenie. Druhý zápas je na programe vo
štvrtok v Pezinku.
Extraliga žien, semifinále - 1. zápas (na 3 víťazstvá):
VK Doprastav Bratislava - VISTAreal Pezinok 3:0 (22, 22, 20) - v sérii 1:0
Zápas trval: 73 minút, rozhodovali: Schimpl a Královič.
Doprastav: Koseková 0, Stankovianska 7, Hatinová 10, Drobňáková 14, Potocká 4, Mesková 9, libero Nikmonová
(Skálová 0). Tréner: T. Varga.
Pezinok: Patschová 1, Fábryová 8, Kostelanská 6, Šmitalová 13, Cagáňová 6, Blanco 9, libero Paveleková (Grolmusová
1, Ďurišová 0, Glóriková 0). Tréner: P. Bernáth.

Prvú polovicu úvodného dejstva mal favorizovaný Doprastav, ktorý nastúpil bez blokárky Abrhámovej, pod kontrolou a
vypracoval si až desaťbodový náskok 17:7. Domáce potom viedli 20:12, ale Pezinčanky pri sérii venezuelskej blokárky
Blancovej na podaní znížili na rozdiel dvoch bodov a za stavu 20:18 ožili. V koncovke ešte hosťujúce volejbalistky znížili
na 23:22, ale koncovku si Doprastav uhral.
V druhom sete mal Pezinok raketový nástup a viedol dokonca až 13:5. Veľký náskok však Doprastav postupne znižoval
až ho vyrovnal na stave 18. Záver setu bol v réžii domácich a hoci Pezinok ešte znížil na 20:22 zo svojho pohľadu,
nakoniec vyhral Doprastav aj druhý set 25:22.
Podobný priebeh malo aj tretie dejstvo. Pezinok dobre podával a bránil a viedol 6:2. V polovici setu vyhrávali
zverenkyne trénera Pavla Bernátha už 14:8, ale Doprastav potom sériou kapitánky Meskovej na podaní získal osem
bodov po sebe a otočil skóre na 16:14. Pezinčanky ešte vyrovnali na 18:18, ale koncovka bola znova v réžii
Doprastavu, ktorý vyhral tretí set 25:20 a celý duel 3:0.
Tomáš Varga, tréner Doprastavu: "Zápas sme začali tak ako sme chceli. Veľmi slušne sme podávali a veľmi slušne sme
bránili aj útočili. Potom sme trochu stratili koncentráciu, ale myslím, že to bolo úspešnosťou podania súperiek. Zápas
sa vyrovnával a išiel v prvom sete do koncovky. Nebyť tej koncovky, myslím, že sa zápas vyvíjal inak a
jednoznačnejšie. Druhý set sme museli doťahovať trpezlivou a koncentrovanou hrou a zmenou taktiky sme to dotiahli
do úspešného konca. Tretí set bol boj, ktorý sme napokon zvládli lepšie. Myslím, že sme boli trochu efektívnejší v
útoku ako súper a od zajtra sa pripravujeme na druhý, štvrtkový zápas."
Pavel Bernáth, tréner Pezinka: "Myslím, že sa nemáme za čo hanbiť. Hrali sme počas celého zápasu bojovne, takticky
sme boli pripravení, vyšlo nám mnoho vecí a dokonca sme povyhrávali dlhé výmeny. Súper má odohratých veľa
náročných zápasov, čo sa prejavilo v koncovkách setov a vždy našiel spôsob ako nás pritlačil a zlomil. Neboli sme dnes
odovzdaní, čo je pre mňa pozitívne konštatovanie."

