Pezinčanky nezastavili rozbehnutú Spišskú Novú Ves, rozhodol prvý set
V 13. kole extraligy žien sa naše volejbalistky VTC Pezinok predstavili proti lídrovi tabuľky
zo Spišskej Novej Vsi. Duel sa začínal netradične až o 20:00, ale tí diváci, ktorí si na
sobotňajší večer vybrali volejbal, rozhodne neľutovali. Z víťazstva 3:0 sa síce tešili hosťujúce
hráčky a natiahli svoju sériu úspechov na desať zápasov, no v hale VTC sa hral kvalitný
zápas. Pezinčanky prerušili sériu piatich víťazstiev a prehrali prvýkrát od 1. novembra (doma
s UKF Nitra 0:3).
V tabuľke klesli naše volejbalistky z tretieho na štvrté miesto, keď sa pred nás dostal Volley
project UKF Nitra len vďaka lepšiemu pomeru setov. Na budúci týždeň sa predstavíme opäť
doma, keď v sobotu 13. decembra privítame doma Kežmarok a veríme, že si pripíšeme 10.
víťazstvo v sezóne. Tento duel sa začína už o 15:00.
Volejbal - extraliga žien 2014/2015 - 13. kolo:
VTC Pezinok - VK Spišská Nová Ves 0:3 (-25, -14, -17)
71 min, rozhodovali: Královič a Szász.
Pezinok: Patschová 3, Fábryová 6, Kostelanská 11, Grolmusová 10, Becková 8, Hinzellerová
5, libero Toporová. Tréner: P. Bernáth.
Spišská Nová Ves: Smák 2, Povrazníková 7, Otaševič 10, Trach 12, Magerova 10, Jakábová
6, libero Jagodzinska (Olejníková 0, Zaťková 0, Nováková 1). Tréner: O. Spišák.
Kým minulý týždeň nastúpili naše dievčatá na palubovke posledného tímu, teraz nás čakala
úplne iná káva. Do Pezinka pricestovala ambiciózna Spišská Nová Ves so štyrmi
legionárkami a päťnásobnou volejbalistkou roka, skvelou nahrávačkou Monikou Smák.
Spišiačky v predminulom kole zdolali doma Sláviu a dostali sa prvýkrát v histórii extraligy na
čelo tabuľky. Určite ich povzbudila aj informácie, že práve na ich palubovke sa na prelome
januára a februára uskutoční Final Four Slovenského pohára, kde sa, veríme, predstavia aj
Pezinčanky.
Úvod duelu patril favoritovi, ktorý po ese Povrazníkovej viedol 6:1. Pezinčanky však manko
postupne znižovali a po výbornom servise Fábryovej sa dostali už len na rozdiel bodu - 15:16.
V koncovke viedli Spišiačky 23:20, no potom sa v útoku dvakrát presadila Grolmusová,
napodobnila ju Hinzellerová a bolo vyrovnané 23:23! Dôležitý moment spútal ruky hráčkam
na oboch stranách a nasledovali štyri pokazené podania. V koncovke napokon využili
hosťujúce hráčky v poradí tretí setbal zásluhou Jakábovej a vyhrali 27:25. Škoda....
Úvod do druhého dejstva vyšiel opäť lepšie Spišskej Novej Vsi, ktorá si pozitívne emócie z
koncovky preniesla aj do ďalšieho boja. V útoku sa rozhohrala univerzálka Povrazníková a po
jej tvrdom smeči bolo 10:4. Pezinčanky sa snažili ako sa dalo, ale najbližšie sa k súperovi
dostali na štyri body, keď Kostelanská esom znížila na 9:13. Druhá polovica setu bola jasne v
réžii extraligového lídra, ktorý ho vyhral 25:14. Druhé dejstvo symbolicky ukončila esom
Monika Smák.
Prehrávať 0:2 s lídrom tabuľky bolo príliš veľké sústo na naše dievčatá a hoci sa im snaha
uprieť nedala, veľa chýb ich zrážalo dolu. Spišiačky ich robili oveľa menej a v pohode
kontrolovali dianie na ihrisku. Keď dali o sebe vedieť ukrajinské legionárky Magerova a
Trach, viedli hosťujúce hráčky už 17:10. Potom sa presadila aj Čiernohorčanka Otaševič a
bolo 20:14. V koncovke ešte naše dievčatá po vydarených útokoch Fábryovej, Kostelanskej a

Grolmusovej vykresali malú iskierku nádeje a znížili na 16:22. Zázrak sa však na Mikulášsky
večer nekonal, Spišská Nová Ves vyhrala tretí set 25:17 a zaslúžene vyhrala aj celý zápas 3:0.
V štatistikách mali navrch hosťujúce hráčky s výnimkou es. Tých dali viac naše dievčatá a
vyhrali v tejto činnosti 10:8. Tri body z podania získala Katarína Fábryová. Na bloky vyhrala
Spišská Nová Ves 7:2 (Magerova, Otaševič po 3) a mali aj mierne navrch v útoku (38 ku 32
percent). Najviac bodov z našich nazbierala Mária Kostelanská (11), ktorá mala aj solídny
príjem - . Na príjme najlepšie z našich Toporová - 43 percent positive a 38 percent excellent.
AKO TO VIDELI TRÉNERI
Pavel Bernáth, tréner Pezinka: "V zápase sme urobili príšerné množstvo vlastných chýb,
ktoré len čiastočne vyplývajú z väčšieho rizika proti favoritovi. Aj keď to podľa výsledku tak
nevyzerá, vyšlo nám v zápase veľa vecí, ale pravdepodobne chýbalo viac pokoja a hlavne
pozitívnej emócie.. Dostali sme svoju šancu v prvom sete, nevyužili sme ju a v ďalšom
priebehu už súper dominoval a vyhral zaslúžene, k čomu mu gratulujem."
Ondrej Spišák, tréner Sp. Novej Vsi: "Zápas sa rozhodol v podstate v prvom sete. Boli sme
nervózni, bolo vidno, že máme rešpekt zo súpera. Pezinok vyrukoval s maximálnym rizikom
na útoku a servise. Vždy Pezinku tá prvá lopta vyšla, ale tie druhé, tretie lopty boli chybové..
Bolo to o šťastí, my sme vyhrali so šťastnou loptou a tam sa to potom zlomilo.. V ďalších
setoch sme boli pokojnejší, solili sme servis a ´Magura´ sa nám prebrala.... Ale opakujem, bol
to veľmi ťažký duel a prvý set rozhodol celý zápas."
Ďalšie výsledky 12. kola:
Slávia EU Bratislava - Kežmarok 3:0 (15, 14, 10)
Senica - UKF Nitra 0:3 (-19, -19, -14)
Paneurópa - COP Nitra 3:0 (22, 19, 23)
BVK Bratislava - Prešov 3:0 (12, 10, 7)

