Pezinčanky zdolali Kežmarok a vrátili sa na 3. miesto
Volejbalistky VTC Pezinok sa predstavili v druhom domácom zápase za sebou a tentokrát už
bodovali naplno. V 14. kole extraligy žien zdolali naše dievčatá KV MŠK Oktan Kežmarok
hladko 3:0 (19, 21, 11) a vrátili sa na 3. miesto tabuľky. Hosťujúce hráčky ako tak vzdorovali
v prvých dvoch setoch, ale nezabránili šiestemu víťazstvu Pezinčaniek z posledných siedmich
duelov.
V poslednom zápas v roku 2014 sa predstavíme opäť na domácej palubovke, keď už vo
štvrtok privítame v televíznom zápase v šlágri kola Sláviu EU Bratislava. Duel tretieho
s druhým sa začína o 18:00. Príďte naše dievčatá povzbudiť, budú to potrebovať!
Volejbal - extraliga žien 2014/2015 - 14. kolo:
VTC Pezinok - KV MŠK Oktan Kežmarok 3:0 (19, 21, 11)
69 min, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a I. Sloboda, 100 divákov.
Pezinok: Patschová 1, Fábryová 10, Kostelanská 17, Grolmusová 4, Becková 9, Hinzellerová
9, libero Toporová (Cagáňová 6, Glóriková 0). Tréner: P. Bernáth.
Kežmarok: Bizubová 1, Jakušová 6, Kredátusová 3, Labudová 4, Zátrochová 4, Turčíková 4,
libero Plančíková (Kaplanová 0, Mihaliková 1). Tréner: J. Bréda.
Po minulotýždňovej prehre s lídrom tabuľky Spišskou Novou Vsou sa tentokrát očakávalo
víťazstvo našich dievčat. Kežmarčanky viedli v úvode 3:0, ale potom prišli veľké momenty
Kostelanskej, ktorá zaznamenala štyri úspešné útoky, dva bloky a razom sme viedli 8:3.
Pezinčanky mali zápas pod kontrolou, súper sa držalo na dostrel len vďaka zbytočným
chybám našich dievčat. V koncovke Kežmarok dokonca znížil na rozdiel dvoch bodov
(20:18), ale od tohto momentu získal už len jeden bod a prvý set ukončila úspešným útokom
Hinzellerová - 25:19.
V úvode druhého dejstva urobili naše dievčatá tri chyby na servise za sebou a keď sa k tomu
pridali aj ďalšie nevydarené akcie, prehrávali sme 3:9. Potom sa však dvomi esami blysla
Terka Hinzellerová a znížila na 7:9. Stíhacia jazda pokračovala, súpera sme ale dobehli až na
14-ke, keď urobila chybu hosťujúca Jakušová. Po druhom technickom timeoute si naše
dievčatá vypracovali náskok a na 20:16 upravila krásnym blokom Hana Cagáňová, ktorá sa
po zranení úspešne vrátila do zostavy. Skúsená smečiarka hrala predtým naposledy 15.
novembra v 9. kole na palubovke VŠK Paneurópa v Modre. Kežmarok ešte dokázal vyrovnať
na 21:21, ale záver setu bol v našej réžii a esom ho ukončila Fábryová - 25:21.
Odpor súpera bol zlomený a v tretí set už Pezinčanky zvládli v exhibičnom tempe. Sériou
ôsmich bodov za sebou sa dostali do náskok 17:7 a po ese Beckovej, útoku Fábryovej a chybe
súperiek bolo už 22:9. Duel ukončila Kostelanská, Pezinok vyhral tretí set 25:11 a celý duel
zaslúžene 3:0.
V štatistikách mali Pezinčanky jasne navrch. V počte úspešných útokov vyhrali 41:17, bloky
8:3, esá 7:3. Najviac bodujúcou hráčkou nášho tímu bola Mária Kostelanská (17 bodov), tri
bloky zaznamenala Katarína Fábryová, ktorá dala aj dve esá rovnako ako Terézia
Hinzellerová.

AKO TO VIDELI TRÉNERI
Pavel Bernáth, tréner Pezinka: "Bol to priemerný ligový zápas. V prvých dvoch setoch sme
spravili veľa chýb, ktoré beriem na seba, lebo som s niektorými vecami experimentoval. V
treťom sete sme sa chybám vyhli a priebeh bol jednoznačnejší. Som nesmierne rád, že sme
vyhrali 3:0, aj za to, že sa do zostavy vrátila Hana Cagáňová."
Jozef Bréda, tréner Kežmarku: "V prvých dvoch setoch to bolo vyrovnané stretnutie.
Rozhodli momenty v bodových šnúrach. Pezinok si víťazstvo zaslúžil, lebo tie bodové šnúry
vytiahol práve v koncovkách setov. V treťom sete naše hráčky už pôsobili odovzdaným
dojmom. Gratulujem súperovi."
Ďalšie výsledky 14. kola:
UKF Nitra – Slávia EU Bratislava 0:3 (-23, -17, -14)
Prešov - Paneurópa Bratislava 1:3 (-19, 21, -16, -8)
Senica - COP Nitra 2:3 (-16, 25, -19, 20, -14)
BVK Bratislava - Spišská Nová Ves 1:3 (-23, 19, -14, -16)

