Pezinčanky skončili po základnej časti štvrté
Volejbalistky VTC Pezinok vyhrali v poslednom 18. kola základnej časti extraligy žien v
domácom prostredí nad VŠK Paneurópa 3:0 (25, 16, 22) a obsadili štvrté miesto. Už pred
týmto duelom bolo jasné, že zverenkyne trénera Pavla Bernátha majú istú účasť v
nadstavbovej časti v skupine o 1.-4. miesto. Druhá čast extraligy sa začína už v sobotu 24.
januára a Pezinčanky privítajú na domácej pôde Sláviu EU Bratislava!
Extraliga žien - 18. kolo:
VTC Pezinok - VŠK Paneurópa 3:0 (25, 16, 22)
72 min, rozhodovali: Gerboc a Szász.
Pezinok: Patschová 8, Kostelanská 16, Grolmusová 12, Becková 9, Cagáňová 8, Hinzellerová
9, libero Toporová (Fábryový 0). Tréner: P. Bernáth.
Paneurópa: Snopková 6, Behúnová 7, Babjaková 3, Šipošová 5, Čontofalská 8, Ďurišová 4,
liberá Michalovičová a Plavčanová (Zeleňáková 0). Trénerka: M. Cibulová.
Paneurópa začala lepšie, po bloku Ďušrišovej viedla 8:3 a neskôr dokonca 12:7. Pezinčanky
sa však pustili do zmazávania manka a postupne dobiehali svojho súpera. Po dvoch esách
Kostelanskej a jej následnom úspešnom útoku bolo už len o dva body - 13:15. Opraty zápasy
chytali čoraz viac do svojich rúk domáce volejbalistky a po bloku Hinzellerovej bolo
vyrovnané 17:17. V koncovke však viedla Paneurópa 24:21 a zdalo sa, že získa na svoju
stranu prvý set. Pezinčanky sa nevzdali a po dvoch esách kapitánky a nahrávačky Patschovej
otočili na 25:24! Dramatickú koncovku napokon vyhrali naše dievčatá 27:25 a získali
psychickú výhodu na svoju stranu.
Úvod druhého dejstva patril Kostelanskej a jej sérii na podaní. Smečiarka Pezinka dala päť es,
z toho štyri za sebou! a bolo 7:2. Domáce volejbalistky na palubovke kraľovali a tlačili súpera
výborným servisom. V koncovke sa blokom a dvomi esami blysla skúsená Cagáňová a bolo
23:15. Set napokon vyhrali Pezinčanky 25:16, keď si posledné slovo zobrala Hinzellerová.
Paneurópa sa v treťom sete trochu zdvihla, ale na kvalitný výkon Pezinčaniek to jednoducho
nestačilo. Domáce volejbalistky viedli na prvom technickom timeoute 8:4 a mierili za
víťazstvom v troch setoch. Po Beckovej útoku bolo 11:8, neskôr sa blokom zaskvela
Kostelanská a na svetelnej tabuli svietil stav 14:10. Hosťujúce hráčky ešte hrýzli a po ese
Ďurišovej znížili na rozdiel jedného bodu - 18:19. Oba tímy sa potom ťahali bod po bode, ale
potom získala blokom dôležitý brejk Patschová a Pezinok svojho súpera definitívne zlomil.
Zápas ukončila blokom Becková, Pezinok vyhral tretí set 25:22 a celý duel 3:0.
Pezinok v tomto zápase zaznamenal neuveriteľných 20 es!
Ohlasy trénerov:
Pavel Bernáth, tréner Pezinka: "Bol to priemerný ligový zápas. Súpera sme zatlačili
podaním, bohužiaľ sme sa nevyhli hluchým miestam a chybám v medzihre. Naštartovali sme
sa tak trikrát na 5 minút v každom sete, v každom prípade som nesmierne rád za cennú výhru
3:0."
Michaela Cibulová, asistentka Paneurópy: "Zápas sme začali podľa našich predstáv, s
dobrým podaním a obranou. Žiaľ koncovku 1. setu sme nezvládli, mali sme problémy s
prihrávkou, čím sme dostali súpera do hry a nedokázali využiť naše setbaly. V druhom sete

nás hneď od začiatku odpodávala Kostelanská a my sme sa celý set trápili s prihrávkou a ešte
nám aj nevychádzal servis. V treťom sme tieto činnosti síce zlepšili, ale na zisk setu to
nestačilo. Pezinok bol dnes lepší a k víťazstvu mu gratulujem!"
Konečná tabuľka extraligy žien vo volejbale po základnej časti:
1. VK Spišská Nová Ves 18 17 1 53:9 52
2. VK Slávia EU Bratislava 18 17 1 51:9 50
3. Volley project UKF Nitra 18 12 6 39:25 34
4. VTC Pezinok 18 12 6 37:25 34
-------------------------------------------------------------5. Bratislavský volejbalový klub 18 10 8 41:29 32
6. VŠK Paneurópa Bratislava 18 9 9 34:35 27
7. KV MŠK Oktan Kežmarok 18 5 13 21:41 16
-------------------------------------------------------------8. COP Nitra 18 5 13 22:44 14
9. SVK DDK-LED Senica 18 3 15 14:46 9
10. Dobré zo Slovenska - Prešov 18 0 18 5:54 1

