Sme v štvorke!
Volejbalistky VTC Pezinok si v 2. časti extraligy žien zahrajú v skupine o 1.-4. miesto.
Rozhodlo o tom víťazstvo našich dievčat nad Bratislavským volejbalovým klubom po
dramatickom priebehu 3:2. Zápas predposledného 17. kola 1. časti mal zaujímavú predohru.
Mal sa totiž hrať v bratislavskej hale PKO, ale keďže tá bola obsadená, dejisko sa napokon
presunulo do pezinskej haly VTC.
Extraliga žien - 17. kolo:
Bratislavský volejbalový klub - VTC Pezinok 2:3 (22, -24, 18, -21, -9) - hralo sa v
Pezinku v hale VTC
123 min, rozhodovali: Sloboda a Svorenčík
BVK: Ovečková 0, Crump 28, Asque 10, Reháková 9, Bujdošová 9, Šípková 7, libero
Nikmonová (Halmová 4, Klatá 2, B. Viestová 0). Tréner: T. Sarna.
Pezinok: Patschová 7, Kostelanská 8, Grolmusová 13, Becková 12, Cagáňová 4, Hinzellerová
8, libero Toporová (Hlavová 1, Glóriková 3, Fábryová 10). Tréner: P. Bernáth.
Do zápasu mali naše dievčatá raketový vstup a po ese kapitánky Patschovej viedli 7:0! Potom
však prišla bodová šnúra BVK a Američanka Asque znížila na 6:7. Zápas sa vyrovnal a
bojovalo sa ďalej. Po chybe Crumpovej vyhrávali Pezinčanky 19:17, ale potom sa BVK pri
podaní nahrávačky Halmovej dostal do vedenia 23:19 a koncovku už zvládol.
Druhý set mal presne opačný priebeh ako prvý. V úvode si veľký náskok vybojovali
Bratislavčanky, ale neudržali ho. BVK viedol 17:8 a 18:13, ale potom sa v útoku viackrát
blysla Kostelanská a dostali sme sa na dostrel - 16:19. Po ese Fábryovej bolo vyrovnané 21:21
a išlo sa do koncovky! Bolo dôležité, že sme sa dostali ako prví na setbal. Ten druhý napokon
naše dievčatá využili a vyrovnali po výsledku 26:24 na 1:1.
V úvode tretieho setu mali navrch hráčky BVK a po Rehákovej viedli 12:5. Pezinčanky
tentokrát už veľký náskok BVK nedotiahli a prehrali 18:25.
Hneď v úvode štvrtého setu sa po nezavinenom páde pri sieti zranila blokárka BVK Šípková,
ktorý si spravila výron a duel nedohrala. Na prvom technickom timeoute viedli naše dievčatá
8:3 po ese Fábryovej. BVK sa síce podarilo vyrovnať na 10:10, ale v druhej polovici setu mali
navrch Pezinčanky. Prvý setbal vybojovala esom Patschová a po chybe Halmovej na servise
sme vyhrali druhý set 25:21. Duel išiel do tajbrejku!
Piaty set bol v prvej polovici vyrovnaný, ale rozhodujúci náskok vybojovala ďalším esom
Patschová a bolo 10:6. Nasledoval blok Beckovej a hoci ešte Američanky Crump a Asque
dvomi bodmi znížili na 8:11, Pezinčanky upokojil oddychový čas trénera Bernátha a zápas
napokon vyhrali 15:9. BVK vyhral na bloky 16:6 (Crump 6 blokov), Pezinok na esá 13:8
(Patschová 5 es).
S BVK sa v najbližšom období stretneme ešte dvakrát, pretože tento tím bude našim súperom
v boji o postup na finálový turnaj Slovenského pohára. Prvý zápas štvrťfinále je na programe
už v stredu 14. januára na palubovke BVK. V extralige čaká Pezinok v prvej časti ešte zápas s
Paneurópu, nadstavba sa začína 24. januára.
Pavel Bernáth, tréner Pezinka: "Bol to zvláštny zápas, pre mňa strašne ťažký. Podobne ako
náš prvý vzájomný zápas, aj tento bol ako na hojdačke. My sme sa trápili v útoku, ale

nakoniec to nerozhodlo. Zlepšili sme obranu a medzihru, len dohrávanie nám úplne nešlo. V
dlhom zápase sme ostali pokojní a koncentrovaní do konca zápasu a to je pre mňa dôležité. V
každom prípade to bol dlhý a náročný zápas a hráčkam gratulujem, že ho takto zvládli."
Teemu Sarna, tréner BVK: "Začali sme veľmi zle, prehrávali sme 0:7, ale nakoniec sme set
otočili a vyhrali. Začali sme hrať dobrý volejbal a v druhom sete sme viedli aj o 10 bodov.
Prestali sme však hrať a prehrali sme to. V štvrtom sete nás pribrzdilo zranenie blokárky
Šipkovej a naša hra išla dole. Na blok musela ísť v tajbrejku hráčka, ktorá hrá na inej pozícii a
bolo to ťažké. Prehrali sme si to v druhom sete, ktorý sme mali vyhrať."

