ME mládeže, Cluj – Napoca, Rumunsko
19.7.2018, 5. deň
Dnešný deň deň bol naplnený bojmi o celkové umiestnenia. Priniesol
príjemné aj nepríjemné prekvapenia. Najmä naši susedia z Česka boli
zaskočení 16. miestom družstva juniorov, čo podľa ich hodnotenie nie je
dobrý vstup do budúcich ME mládeže, ktoré budú v Ostrave a družstvo
juniorov bude hrať druhú divíziu.
Veľa stretnutí bolo absulútne vyrovnaných , čo sa prejavilo aj na časovom programe
a nepamätám si situáciu , aby finálové stretnutie družstiev juniorov začínalo o 21:30. Tým sa
program finálového dňa posunul až do nočných hodín nasledujúceho dňa. Organizátori
pripravili aj krátky koncert počas slávnostného ceremoniálu, ktorý tiež zasiahol do nočného
programu finálových stretnutí.
Najlepšie umiestnené krajiny z pohľadu družstiev boli francúzsko a Rusko s medailami vo
všetkých kategóriách a Rumunsko s tromi medailovými umiestneniami.
Výsledky:
Kadeti:
1.miesto – Francúzsko
2. miesto- Belgicko
3. miesta- Rusko, Poľsko
Kadetky:
1.miesto – Rumunsko
2. miesto- Rusko
3. miesta- Francúzsko, Srbsko
Juniori:
1.miesto – Francúzsko
2. miesto- Rusko
3. miesta- Rumunsko, Nemecko
Juniorky:
1.miesto –Azerbajdžan
2. miesto- Rusko
3. miesta- Francúzsko, Rumunsko

Pohľad trénerov na jednotlivé stretnutia:
Ing.Roman Grigel – tréner juniorov
Dnes sme hrali o konečné 13 miesto. V stretnutí sme jednoznačne dominovali a okrem
výsledku 3:0 mňa potešil zlepšený výkon Jakuba Zelinku. Taktiež Samko Cyprich sa zhostil
svojej úlohy dobre a na tretej pozícii pridal rozhodujúci bod.
Saša Dragaš – tréner kadetov
Dnes sme hrali proti Nemcom o 5 miesto a prehrali sme 0-3. Len prvý zápas sme im
vzdorovali a boli vyrovnaní, kde Delinčák viedol v 5. sete, ale aj tak ho prehral 2-3. Ďalšie
zápasy boli jednoznačne lepší Nemci.
František Solar – tréner kadetiek
Dnesný deň obidva zápasy zahrala výborne Aďka Illašová. Žiaĺ bodovala len sama. Viac som
dnes očakával od Renatky Lacenovej. Po prehre 2:3 s Walesom( Illášová - 1 bod a štvorhra
Illášová-Lacenová) a výhre nad Bulharskom 3:1(Illášová 2 a štvorhra Illášová-Lacenová)
kadetky skončili na 23.mieste.
Valentina Popová – trénerka junioriek
V poslednom stretnutí o 7. miesto sme hrali proti Poľsku, v našom družstve nastali zmeny ,
aby hrali aj hráčky, ktoré mali menej príležitostí v predchádzajúcich stretnutiach. Bolo to
zaujímavé stretnutie, pretože veľa zápasov skončilo vyrovnane v piatych setoch.
Puchovanová aj Šinkárová ma potešili svojou bojovnosťou a zaslúžene sme zvíťazili 3-2.
Družstvo tým skončilo na peknom 7. mieste.
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