MEJ 3. deň

Hneď na úvod dnešného dňa nás potešili víťazstvá kadetiek nad Srbskom
3:0 a kadetov nad Írskom 3:1. Boli to zápasy o postup do 1/8 finále.
Neskôr síce kadeti prehrali svoj zápas so silným Nemeckom o postup do ¼
finále, ale bojovnosť sa im nedá uprieť. Juniorkám žiaľ zápas nad
Maďarskom nevyšiel, kedy iba Ema Labošová spravila 1 bod, ktorý však
na favorizované družstvo Maďarska nestačil a družstvo prehralo 1:3. Nasledoval zápas juniorov, ktorí
dokázali po vyrovnanom boji zdolať Rakúsko 3:2. Tu je určite potrebné vyzdvihnúť Filipa Delinčáka,
ktorý zdolal v úvode zápasu favorizovaného Kolodziejczika a za stavu 2:2 dokázal družstvo priviesť
k víťaznému koncu. K víťazstvu 3:2 prispel aj Adam Klajber. Ďalšie zápasy boli striedavé, juniori
prehrali 0:3 proti Poľsku, juniorky vyhrali svoj prvý zápas na šampionáte proti Estónsku 3:0 a jediné
družstvo, ktoré sa prebojovalo do ¼ finále boli kadetky.
Tie nás včera večer dostali do ,,tranzu", keď v stretnutí proti Češkám (stretnutie trvalo 2,5hod.)
dokázali otočiť nepriaznivý priebeh zápasu. Prehrávali 0:2 ... avšak zápas štvorhry sa im podarilo
otočiť v náš prospech!
Dominika Wiltschkova vyhrala po veľkej bojovnosti nad Sommerovou 3:1 a Ema Činčurová po dráme
dokázala zdolať súperku Hanákovú 3:2. Bol to večer plný emócií a vôle zvíťaziť. Sme vo štvrťfinále,
čo je obrovský úspech a zajtra o 13:20 hod. hráme o medailu proti Francúzkam.
Zajtra nás čakajú zápasy o 11h kadeti proti Chorvátsku a juniorky tiež proti Chorvátsku, o 13h20
juniori proti Chorvátsku a kadetky proti Framcúzsku o medailu!
Bilancia 3. dňa je 5:3.
Všetkým držíme palce, Slovensko do toho!
Eva Ódorová

Zhodnotenie trénerov
Dnes sme hrali ďalšie dva zápasy, kde sme jeden vyhrali a jeden prehrali.
Prvý zápas sme hrali proti Írsku a vyhrali sme 3/1.
Obidva body získal Jakub Goldír a štvorhru Goldír s Kikom Uheríkom.
Dôležité bolo, že Jakub svoj prvý zápas vyhral v koncovke, kde v 5. sete prehrával 5/10, ale otočil to a
vyhral 12/10.
Potom už všetko bolo vo väčšom pokoji hrané a zaslúžene sme tento dôležitý zápas vyhrali.
Ďalší zápas o postup do 8 sme prehrali so silným Nemeckom 0/3, ale jednoznačné to nebolo, nakoľko
Kiko s veľmi silným a nasadeným hráčom viedol v 4. sete 10/8, ale koncovku prehral a tým aj celý
zápas. Bol to najlepší výkon Kika. Potom Jakub hral zápas na 5 setov a podal úplne vyrovnaný výkon.
Zranenie už má za sebou, cíti sa už dobre, koleno je v poriadku.
Zajtra nás čaká tím Chorvátska a dúfam, že sa nám podarí vyhrať.
Saša Dragaš (tréner kadetov)
Na utorok 9.7.2019 budem ešte dlho spomínať. Určite patrí medzi moje najkrašie trénerské dni.
Večerný zápas si ešte neraz pozriem na videu. O ten krásny zážitok sa dnes postarali moje ,, babiky ,,
😀 kadetky Emka Činčurová a Domča Wiltschková. V prvom dnešnom zápase o 1.-16. zdolali Srbky
3:0. Bolo to ťažké, všetky tri zápasy skončili 3:2. Dievčatá takticky lepšie zvládli koncovky 5 setov. O

postup do štvrťfinále nás večer čakali domáce Češky. Večerný 2.5 hod. zápas bol neskutočný boj o
každú loptu. Bol to zápas plný emócii a zvratov. Najprv sme nešťastne prehrali obidve dvojhry. Aj
keď dievčatá mali v priebehu zápasov navyše, nevyšli nám koncovky v piatom sete.
Klobúk dole, že po týchto prehrách nespustili ramena. Veril som im aj za stavu 0:2 a po vyhratej
štvorhre som tomu veril viac a viac. Potom prišli fantastické zápasy v podaní našich dievčat. Obrovská
túžba po víťazstve, bojovnosť, plnenie taktických pokynov, skvelá lavička a publikum...Domča
vyhráva nad Sommerovou 3:2 a Emka rovnakým výsledkom nad Hanákovou. Po dlhých rokoch sú
kadetky vo štvrťfinále MEJ. Teším sa o to viac, že to dosiahli s ročným predstihom, v Domčinom
prípade dvojročným.
Čo dodať? Nech je tento výsledok motiváciou pre nás všetkých čo okolo nich robíme v kluboch a
reprezentácii. Je to výsledok dlhodobo poctivej práce v kluboch s nemalou podporou zväzu a rodičov.
Zajtra hráme o medaily proti Francúzsku. Kto by to pred MEJ povedal.
Veľká vďaka dievčatá a nie len za dnešok.
Na týchto majstrovstvách nám robíte radosť.
Fero Solar (tréner kadetiek)

Prvá výhra na turnaji.
Dnes ráno nás čakal zápas s Maďarskom o postup do 16-tky. Dievčatám sa znova nepodarilo vyhrať,
keď s Harasztovich nevyhrali Ema a Dáša ani set. O jediný náš bod sa postarala Ema a keďže sme
znova prehrali aj zápas na trojke, tak sme s víťazstvom počítať nemohli. Po tejto prehre sme spadli do
skupiny, v ktorej sa stretneme s Chorvátskom a Estónskom.
Dnes podvečer sme ešte odohrali zápas s Estónskom. Po ich prekvapivom víťazstve nad Chorvátskom
sme ich nemohli podceniť a na zápas sme nastupovali plne koncentrovaní. Ema znova na jednotke
svoj prvý zápas vyhrala, k nej sa pridala aj Dáša. Náš tretí bod získala Natália, keď s nepríjemnou
obranárkou rozhodoval až 5. set, v ktorom od začiatku vyhrávala a doviedla zápas do víťazného
konca.
Na udržanie sa v A kategórii potrebujeme zajtra vyhrať aspoň jeden zápas s Chorvátskom a následne
ešte 2 duely.
Jozef Kacvinský (tréner junioriek)
Dnešný deň sme začali súbojom s Rakúskom o to, či budeme hrať v skupine titul alebo 17- 24.
Rakúšania mali svoju hru postavenú na výbornom Kolodziejczykovi, ktorý doteraz neprehral ani
zápas. Po dohode s Filipom som postavil zostavu tak aby sa s ním stretol v prvom stretnutí, že sa
pokúsime využiť jeho psychickú labilitu keď hrá pod tlakom. Filip predviedol výborný výkon a vyhral
3:2. V nasledujúcom zápase si splnil do bodky svoju povinnosť Adam Klajber a pridal 2. bod. Na
tretie stretnutie dostal dôveru Dalibor Diko. Ten však svoju úlohu nezvládol a po veľmi slabom
výkone prehral 0:3 a ponúkol súperovi šancu na zvrat v stretnutí. V ďalšom zápase nedal
Kolodziejczyk ani najmenšiu šancu Adamovi a tak za stavu 2:2 nastúpil na rozhodujúci zápas Filip.
Jeho výkon musím vysoko vyzdvihnúť. Lebo proti súperovi, ktorý nemal čo stratiť predviedol vysoko
taktický výkon a napriek vyrovnanému priebehu dokázal stretnutie doviesť do víťazného konca.
V súboji o prvú osmičku nám žreb prisúdil Poliakov. Tí sa svojej roly vysokého favorita zhostili veľmi
dobre a napriek bojovného výkonu mojich chlapcov sme po dvoch prehrách 3:2 podľahli celkovo 0:3.
Zajtra nás čakajú boje o udržanie sa v elitnej skupine tak nám držte palce.
Roman Grigel (tréner juniorov)

