Pezinčanky ukončili rok 2014 prehrou so Sláviou
Volejbalistky VTC Pezinok strávia vianočnú a novoročnú prestávku na 4. mieste, pretože v
poslednom zápase roka 2014 prehrali na domácej palubovke s vicemajstrom z minulej sezóny
a jedným z favoritov na titul Sláviou EU Bratislava 1:3. Slávistky boli v televíznom zápase
lepšie a hlavne mali smečiarku Miroslavu Kuciakovú, ktorej zápas veľmi dobre vyšiel.
Pezinčanky napriek prehre podali bojovný výkon, za ktorý sa tréner Pavel Bernáth družstvu
poďakoval.
V extralige je teraz krátka pauza, súťaž sa znovu rozbieha 7. januára. Do konca prvej časti
ešte zostávajú tri kolá, v ktorých pôjde o veľa, pretože naše dievčatá bojujú o účasť v prvej
štvorke. O tom, či si udržíme štvrtú priečku sa rozhodne v dueloch na palubovke Volley
project UKF Nitra (7. 1.), na pôde Bratislavského volejbalového klubu (10. 1.) a doma s VŠK
Paneurópa (17. 1.). Okrem toto čaká Pezinčanky aj boj o postup na finálový turnaj
Slovenského pohára. Vo štvrťfinále, ktoré sa hrá barážovým systémom, sa stretneme s BVK.
Prvý duel sa uskutoční 14. januára v PKO, odveta 21. januára v Pezinku.
Volejbal - extraliga žien 2014/2015 - 15. kolo:
VTC Pezinok - VK Slávia EU Bratislava 1:3 (-17, -12, 21, -16)
94 min, rozhodovali: M. Sarka a Juráček, 200 divákov.
Pezinok: Patschová 3, Grolmusová 9, Kostelanská 7, Becková 10, Cagáňová 4, Hinzellerová
8, libero Toporová (Fábryová 5, Hlavová 0, Glóriková 0). Tréner: P. Bernáth.
Slávia: Koseková 2, Mikšíková 14, Kuciaková 16, Candráková 6, Mitrengová 10, Rákošová
11, libero Doležajová (Doluda 0). Tréner: M. Hančík.
Úvod zápasu bol vyrovnaný, na prvom technickom timeoute viedla Slávia tesne 8:6.
Hosťujúce hráčky si však postupne začali budovať náskok a hoci ešte Adela Grolmusová
znížila na 11:13, o chvíľu bolo po ese Mitrengovej už 19:12 pre Sláviu. Krátko predtým
spravil tréner Bernáth prvé striedanie, keď namiesto Grolmusovej poslal na ihrisku Katarínu
Fábryovú. Slávia si už veľký náskok ustrážila a prvý set vyhrala 25:17.
V druhom sete začala tiež lepšie Slávia, ktorá ťažila najmä z chýb Pezinčaniek. Z prvých
deviatich bodov hosťujúcich hráčok prišlo až päť po chybách domácich. Za stavu 5:13 sa na
ihrisko vrátila Grolmusová, keď nahradila Hanu Cagáňovú. Zmenu k lepšiemu to však
neprinieslo, pretože Slávia mala v tejto fáze jasne navrch. Po útokoch Kuciakovej a
Candrákovej viedla už 19:8. S obrovským náskokom už Pezinok nespravil nič a prehral druhý
set hladko 12:25.
Po neúspešnom sete sa Pezinčanky nepoložili a do tretieho dejstva vstúpili veľmi dobre. Po
útoku a bloku Fábryovej viedli naše dievčatá na prvom technickom timeoute 8:5. Slávia zrazu
pod tlakom domácich zneistela a Pezinčanky ukázali, že nebudú pre favorita ľahkým sústom.
Rozohrali sa krajné hráčky, ktoré výrazne eliminovali chyby a preto si Pezinok počas celého
setu udržiaval náskok. Najviac bodujúca hráčka tímu Mária Kostelanská zvýšila na 17:14 a
neskôr blokárka Terézia Hinzellerová na 20:16. Slávia sa ešte dostala na dostrel a znížila na
jeden bod (20:19), ale potom trénerovi Bernáthovi vyšlo striedanie, keď vrátil na ihrisko
Cagáňovú a tá dvomi útokmi za sebou upokojila situáciu (22:19). Pezinok vyhral tretí set
25:21 a vrátil sa do zápasu.
Slávia mala raketový vstup do štvrtého setu a viedla 9:3. Po sérii štyroch bodov v rade, bloku
Anny Beckovej a útoku Cagáňovej však bolo zrazu 7:9 a šance domácich opäť ožili. Becková

neskôr pridala dva esá za sebou a bolo 10:12. Slávia bola o krok vpred, ale Pezinčanky sa
nevzdávali a bojovali o každý bod. Po chybe inak výborne hrajúcej Kuciakovej sa domáce
dostali na rozdiel jedného bodu - 16:17. Ponúknutú šancu na zvrat však nedokázali
Pezinčanky využiť, štvrtý set napokon prehrali 16:25 a celý duel 1:3.
V štatistikách mala Slávia navrch v každej činnosti. V počte úspešných útokov vyhrali
hosťujúce hráčky 35:31, bloky 11:8, esá 13:7. Najviac bodujúcou hráčkou nášho tímu bola
blokárka Anna Becková (10 bodov), štyri bloky zaznamenala Adela Grolmusová, po dve esá
dali Katarína Fábryová a Anna Becková. V hosťujúcom drese najviac bodovala skúsená
smečiarka Miroslava Kuciaková (16 bodov).
AKO TO VIDELI TRÉNERI
Pavel Bernáth, tréner Pezinka: "Konečne sme hrali zápas s emóciami. Aj napriek tomu, že
to volejbalovo v istých pasážach škrípalo, boli sme schopní Slávii vzdorovať, dokonca sme
mali šancu, len chvíľu, dostať zápas do piateho setu. Duel sme odpracovali a odbojovali, za to
patrí družstvu veľká vďaka. Takýto zápas mal pre nás zmysel. Musíme v tomto trende
pokračovať aj po novom roku, súperovi blahoželám, v kľúčových pasážach mal viac pokoja a
výbornú Kuciakovú."
Martin Hančík, tréner Slávie: Gratulujem dievčatám k poslednému víťazstvu v tomto roku.
V prvých dvoch setoch sme hrali koncentrovane a nerobili sme veľa chýb. Dobre sme bránili
na sieti aj v poli a mali sme kvalitný protiútok. Naopak súper hral proti nám tradične na riziko
a veľa kazil. Po výbornom druhom sete sa však obraz hry otočil a začali sme nepochopiteľne
veľa kaziť my vo všetkých činnostiach. Aj napriek dobrému vstupu do štvrtého setu sme
museli ťažko drieť, aby sme súpera nakoniec zlomili. Od druhého technického tajmu sme
dostali zápas pod kontrolu najmä dobrým podaním a bojovnosťou v obrane. Zvládli sme to a
ja dievčatám a mojim kolegom ďakujem za doterajšiu poctivú robotu v tomto roku a verím, že
v tom nasledujúcom budeme v dobrých výkonoch pokračovať."
Ďalšie výsledky 15. kola:
Bratislavský volejbalový klub - KV MŠK Oktan Kežmarok 3:1 (23, 16, -28, 14)
SVK DDK-LED Senica - Dobré zo Slovenska Prešov 3:1 (20, -13, 12, 13)
VŠK Paneurópa - VK Spišská Nová Ves 1:3 (-8, -15, 23, -17)
COP Nitra - Volley project UKF Nitra 0:3 (-16, -18, -19)

