Pezinčanky siahali v Spišskej Novej Vsi na tajbrejk
Druhýkrát v priebehu jedného týždňa sa volejbalistky VTC Pezinok stretli so Spišskou Novou
Vsou a v oboch prípadoch na jeho palubovke. Predminulý víkend prehrali v semifinále
Slovenského pohára po dobrom výkone 0:3, teraz v sobotu dokonca siahali na tajbrejk, keď v
štvrtom sete viedli 19:17. Napokon nezískali u lídra extraligy po prehre 1:3 ani bod, ale
výkonom zanechali dobrý dojem.
Extraliga žien, skupina o 1.-4. miesto - 2. kolo:
VK Spišská Nová Ves - VTC Pezinok 3:1 (13, -21, 17, 20)
99 min, rozhodovali: Andrejčák, Fiľo, 200 divákov.
Sp. Nová Ves: Smák 3, Povrazníková 6, Otaševič 12, Trach 15, Magerova 16, Jakábová 14,
libero Jagodzinska (Olejníková 2, Nováková 1, Zaťková 0). Tréner: O. Spišák.
Pezinok: Patschová 3, Kostelanská 14, Becková 9, Cagáňová 5, Skalová 14, Marjenková 8,
libero Hinzellerová (Fábryová 0, Glóriková 0, Toporová 0). Tréner: P. Bernáth.
Spišiačky začali duel 2. kola skupiny o 1.-4. miesto zhurta a po dvoch esách čiernohorskej
legionárky Otaševič viedli 6:1. Pezinčanky však náskok domácich postupne zredukovali a po
dobrom útoku Skalovej bolo 10:7. V druhej polovici setu však Spišiačky výborne blokovali (v
prvom sete zaznamenali 8 blokov) a doviedli set do hladkého víťazstva 25:13.
Druhý set mal úplne iný priebeh. Kostelanská dala eso, Skalová dobre zaútočila a naše
dievčatá viedli 5:2. Domáce síce stiahli na bod, ale potom sa dvakrát predviedla zdravo drzá
Marjenková a bolo 9:6 pre VTC. Pezinčankám fungoval side-out, navyše domáce pod tlakom
našich robili chyby a tréner Spišák si za stavu 9:14 vypýtal timeout. Keď dala dve esá po sebe
nahrávačka Patschová, viedli sme už 19:13 a set sa blížil k úspešnému koncu. Spišiačky síce
ešte zmiernili náskok, ale v koncovke už na Pezinčanky nestačili a set ukončila Marjenková.
Pezinok vyhral 25:21 a vyrovnal na 1:1.
V treťom sete viedli Pezinčanky 3:1, ale náskok dlho neudržali, pretože domáce volejbalistky
sa zásluhou Jakábovej dostali do náskoku 8:5. Potom zatlačila servisom Magerova a bolo
10:5. Spišiačky mali navrch a zbierali jeden bod za druhým. Postupne si vypracovali až
jedenásťbodový náskok po bloku Trach - 17:6. V závere ešte hráčky VTC aspoň trochu
zmiernili náskok, ale na zvrat to nestačilo a tretí set vyhrali domáce 25:17.
V štvrtom sete sa rozpútala veľká bitka o každý bod. Oba tímy predvádzali výborný volejbal,
ktorý musel divákov jednoducho baviť. Družstvá robili minimum chýb a v prvej polovici sa
ani jeden z tímov nedostal do trháku. V druhej polovici setu mali Pezinčanky navrch a po
útokoch Kostelanskej a Patschovej vyhrávali 19:17. Škoda, že sa pezinský stroj zasekol v
jednom postavení, pretože v ďalšom priebehu už naše volejbalistky získali len jeden bod a
napokon prehrali 20:25.
V štatistike dominovali Spišiačky na bloku 20:4, mierne aj na servise 6:5, ako aj v útoku
37:30 percent.
Pezinčanky sa v ďalšom kole stretnú už túto sobotu 14. februára o 18:00 s Volley project
UKF Nitra.

Povedali po zápase:
Ondrej Spišák, tréner VK Spišská Nová Ves: "Dnešný zápas nebol oku lahodiaci. Z našej
strany to bolo trochu nervózne. Chýbalo nám viacej sebavedomia. Zaostali sme dnes hlavne v
útoku stredom, kde sme útočili nespočetnekrát, ale boli sme málo efektívni. Bolo to vydreté
víťazstvo, ale aj to patrí k celosezónnej práci."
Pavel Bernáth, tréner Pezinka: "Dnes sme tu mali reálnu šancu vyhrať. Hrali sme dobre a
chýbal kúsok, to je ale vždy ten najťažší krok. Dnes som videl družstvo smutné po zápase s
favoritom a to je pre mňa tá najlepšia správa. Do každého zápasu ideme naplno, vždy
riskujeme, že sa narobíme a nakoniec sa to nepodarí a nás to bude mrzieť tak ako dnes, ale
môže si o tom myslieť kto chce čo chce mňa to nezaujíma, pre mňa to je jediná cesta a raz sa
nám to vráti. Mám dobré družstvo, pripravené bojovať o svoj sen. Majú môj obdiv a 100%
podporu."

