Pezinčanky začali nadstavbu prehrou so Sláviou. Výkonom však potešili!
Volejbalistky VTC Pezinok odštartovali v sobotu 24. januára nadstavbovú časť extraligy žien.
Zverenkyne trénera Pavla Bernátha sa prebojovali do skupiny o 1.-4. miesto a tak ich čakajú
kvalitné zápasy. A hneď ten prvý zniesol najvyššie kritériá. Naše dievčatá síce prehrali s
rekordným slovenským majstrom Sláviou EU Bratislava 1:3, ale diváci videli obojstranne
špičkový volejbal a tréner Bernáth označil výkon svojich "ovečiek" aj napriek prehre za
najlepší v sezóne.
Najbližšie dva zápasy odohrajú naše dievčatá v Spišskej Novej Vsi. Túto sobotu 31. januára o
16:00 v semifinále Slovenského pohára a potom 7. februára v 2. kola nadstavby o 1.-4.
miesto.
Volejbal - extraliga žien 2014/2015 - nadstavbová časť:
Skupina o 1. - 4. miesto - 1. kolo:
VTC Pezinok - VK Slávia EU Bratislava 1:3 (15, -14, -16, -20)
95 min, rozhodovali: I. Sloboda a Svorenčík
Pezinok: Patschová 5, Grolmusová 3, Kostelanská 11, Becková 4, Cagáňová 10, Hinzellerová
7, libero Toporová (Fábryová 2, Skalová 4, Hlavová 5, Glóriková 0). Tréner: P. Bernáth.
Slávia: Koseková 4, Mikšíková 1, Kuciaková 17, Rákošová 9, Mitrengová 14, Szabóová 10,
libero Sikelová (Doluda 5). Tréner: M. Hančík.
Pezinčanky sa pred nadstavbou posilnili o smečiarku Radku Skalovú, ktorá prišla na prestup z
Paneurópy. Radka si v staronovom pôsobisku, kde hrala v sezóne 2011/2012 obliekla dres s
číslom 10. Nenastúpila v základnej zostave, ale na ihrisko sa dostala v druhom, treťom aj
štvrtom sete a na konto si pripísala prvé 4 body.
Do zápasu vstúpili Pezinčanky perfektne. Hrali odvážne, s veľkou mierou rizika a súpera
tlačili skvelým servisom. Na prvom technickom timeoute viedli naše dievčatá 8:4 po
vydarenom útoku Grolmusovej. Slávistky boli pod obrovským tlakom a po ese Patschovej a
útoku Kostelanskej bolo už 13:6. Zverenkyne trénera Hančíka nevedeli kam skôr skočiť a
náskok domácich postupne narastal. Po ďalšom ese Beckovej bolo už 19:10! V koncovke
nenechali Pezinčanky nič na náhodu, po bloku a útoku Cagáňovej bolo 22:13 a set napokon
ukončila Becková. Pezinčanky ho na radosť domáceho publika vyhrali 25:15.
V druhom sete sa favorit zápasu vzchopil a zlepšeným výkonom donútil Pezinčanky chybám.
Najmä vďaka nim si vypracovali päťbodový náskok a potom po útokoch Szabóovej a
Doludovej viedla Slávia už 15:6. V druhej polovici setu sa dvomi blokmi po sebe blysla nová
posila Skalová, ale stačilo to len na skorigovanie stavu na 12:17. Slávia bola v tomto sete
lepšia a vyhrala ho 25:14.
Tretí set odštartovala esom Kostelanská a keď ju zopakovala Hlavová, bolo 4:1 pre Pezinok.
Potom sa dvomi blokmi zaskvela Cagáňová a viedli sme 6:4. Diváci sa bavili volejbalom.
Škoda, že potom prišla rotácia na servise s Mitrengovou, ktorá v podstate rozhodla o tomto
sete. Slávia z 5:7 odskočila až na 16:7, keď Mitrengová dala tri esá a veľký náskok už
Pezinčanky napriek snahe nedohnali. Slávia vyhrala 25:16 a dostala sa do vedenia 2:1.

Tretí set odpálila dvomi esami nahrávačka Slávie Koseková a bolo 3:0 pre hostí. Po bloku
Rákošovej bolo už 6:2. Pezinčanky zabojovali a ešte pred druhým technickým timeoutom
svojho súpera bodovo dobehli. Cagáňová esom vyrovnala na 10:10 a všetko bolo otvorené.
Potom parádna "čapla" loptu v poli nahrávačka Patschová a tá dopadla za obranu Slávie do
ihriska - 14:15. Pezinčanky mali možnosti na skorigovanie stavu, ale Slávia tradične
výbornou obranou v poli aj na sieti a následnými kontrami zvýšila svoj náskok na 20:15 a
koncovku si už postrážila. Štvrtý set vyhrala Slávia 25:20 a celý duel 3:1.
Štatisticky vyznel duel vyrovnane: Bloky 7:7, Esá 7:11, úspešnosť útoku v percentách: 30:32.
Ohlasy trénerov:
Pavel Bernáth, tréner Pezinka: "Odohrali sme najlepší zápas sezóny. Aj napriek tomu, že
sme prehrali, hráčkam k výkonu blahoželám. Tempo z prvého setu sme neudržali, začali sme
hrať nepresne a niektoré veci, na ktoré sme sa pripravovali a vychádzali nám v prvom sete, sa
v ďalších troch nedali realizovať. Niektoré zlomové lopty a dlhé výmeny v druhom a štvrtom
sete skončili pre súpera, čo bolo pre vývoj týchto setov dôležité, ale opakujem hrali sme
výborne, na hranici svojich možností a dnešný sobotný večer mal pre nás zmysel."
Michal Matušov, asistent trénera Slávie: "Gratulujeme našim dievčatám k víťazstvu. Dnes
to nebolo vôbec jednoduché a zaslúžia si pochvalu. V prvom sete hral súper takmer
bezchybne a na čo siahol, to premenil na bod. Verili sme však, že sa to zlomí. Od druhého
setu sme sa zlepšili v každej hernej činnosti a najmä kvalitným protiútokom z okrajov siete po
vydretej obrane v poli sme začali bodovať. Dnes to bol dobrý výkon proti dobre hrajúcim a
servujúcim hráčkam Pezinka. Sme nesmierne radi, že sme tento tlak ustáli. Bola to pre nás
dobrá previerka pred Final Four SP."
Ďalšie výsledky:
Skupina o 1.-4. miesto - 1. kolo:
VK Spišská Nová Ves - Volley project UKF Nitra 3:0 (20, 14, 7)
Skupina o 5. - 7. miesto - 1. kolo:
Bratislavský volejbalový klub - KV MŠK Oktan Kežmarok 3:1 (16, -24, 20, 15)
Skupina o 8. - 10. miesto - 1. kolo:
COP Nitra - Dobré zo Slovenska Prešov 3:0 (21, 14, 20)

