
MEJ 4. deň 

 

Dnešok bol ďalší náročný deň pre našu výpravu. Juniorkám zápas 

proti Chorvátsku nevyšiel podľa našich predstáv a prehrali stretnutie 

vyrovnane 2:3. Dievčatá začali zle, nepriaznivý stav 0:2 dokázala 

otočiť Dáša Šinkárová. Ema svoj zápas vyhrala a vyrovnala na 2:2, 

žiaľ v poslednom dueli Natália prehrala 0:3. V ďalšom stretnutí 

o záchranu v 1. divízií dievčatá hrali proti Bielorusku. Tento zápas 

však nezvládli a stretnutie prehrali 2:3, čím spadli do 2. divízie. Ema a Natália vyhrali každá 1 

zápas, od Emy ako líderky tímu sa čakalo určite viac v tomto dôležitom zápase.  

Kadeti proti Chorvátom nezačali dobre, keď po prehre Goldíra sme prehrávali 0:1. Uherík 

svoj zápas vyhral po veľkom boji 3:1 (4. set tesne 14:12) a družstvo sa ujalo vedenia. Naši 

chlapci toto stretnutie doviedli do víťazného konca 3:1 a bojujú o pozíciu 9. – 12. miesto. 

V zápase proti Taliansku prehrali 0:3, a zajtra budú bojovať proti Portugalsku o 11.-12. 

miesto. 

Najviac očakávané stretnutie, bolo stretnutie kadetiek, ktoré bojovali o medailu 

v dramatickom súboji proti favorizovanému Francúzsku. Začali veľmi dobre, keď Aďa 

Illášová poráža Pavade (ER 3). Ďalšie 2 zápasy prehrávajú dievčatá tesne 2:3. Stretnutie bolo 

veľmi vyrovnané a dramatické, žiaľ s úspešnejším koncom pre Francúzsko. Aj napriek prehre, 

dievčatá preukázali veľkú bojovnosť a ukázali, že v budúcnosti s nimi Európa musí počítať. 

V ďalšom stretnutí prehrali v boji proti Ukrajine o 5.-8. miesto, preto zajtra budú bojovať o 

 7. - 8. miesto proti Bielorusku. 

3 naše družstvá bojovali dnes proti Chorvátsku a aj juniori mali tohto súpera. V tomto 

stretnutí získal Delinčák 2 a Klajber 1 bod. Výsledok je 3:1 v náš prospech. Chlapci majú 

večerného súpera Srbsko. Bol to veľmi dramatický duel, kde každý získava pre Slovensko 1 

bod v zložení Delinčák, Klajber, Diko a týmto víťazstvom budú chlapci bojovať o konečnú 

pozíciu 9. -10. miesto. Zajtra nastupujú o 13h proti Maďarsku. 

 

Slovensko do toho! 

Eva Ódorová 

 

 

Dnes po obede sme v boji o medailu nastúpili proti vysoko favorizovaným Francúzkam. 

Trochu som sa obával či sa dievčatá nezľaknú skvelej Pavade a výbornej Lutz. Opak bol 

pravdou. Aďka Illašová po skvelom výkone poráža 3:1 top hráčku Pavade. Dominika 

Wiltschková po veľkom boji prehráva s Lutz 2:3. Štvorhru prehrávame najtesnejším 

rozdielom  2:3, chýbalo nám trochu šťastia v koncovke. Veľa nechýbalo a mohli sme byť 

svedkami veľkého prekvapenia. Aj napriek prehre 3:1 dievčatá si zaslúžia môj obdiv za 

bojovnosť a nasadenie aj v tomto zápase.  

Večer nás čakali Ukrajinky. Dlhšie som sa rozhodoval koho postavím k najmladšej Dominike, 

ktorá na tomto turnaji podáva stabilné a dobré výkony. Nakoniec som dal šancu zabojovať 

Emke Činčurovej. Žiaľ tá ma svojim výkonom nepotešila a prehráva s dvojkou súpera hladko 

0:3. Dominika vyhráva 2:1 a 10:6, nič jej nepadá....V 5. sete vedie 9:7 a opäť to isté...prehráva 

2:3. Dievčatá prehrávajú aj štvorhru a celkovo 0:3. 

Tento zápas nám nevyšiel, hlavne od Emky som očakával väčšie nasadenie a hlavne lepšiu 

koncentráciu. Zajtra nás čaká posledný zápas o 7.- 8. miesto. 

 

Fero Solár (tréner kadetiek) 

 



Dnešný hrací deň sa nám začal až poobede. 13.20 sme nastúpili proti Chorvátom. Filip na 

pozícii jednotky pomerne jasne porazil Bana a keď Adam taktiež porazil s prehľadom 

nebezpečného ľaváka Santeka vyzeralo to na jasné víťazstvo. Potom však Samko Fečo 

nezvládol / hlavne v hlave/ zápas s Chorvátskou trojkou. Filip začal proti Santekovi ako z 

veľkej knihy a suverénne vyhral prvý set. Potom však pre mňa z nepochopiteľných dôvodov 

zostal nervózny začal sa rozčuľovať, za čo obdržal aj červenú kartu a stratu bodu a prehral. 

Počas prestávky medzi setmi sme si veci vysvetlili Filip sa ukľudnil a doviedol zápas do 

víťazného konca. Toto víťazstvo znamenalo definitívnu záchranu v prvej šestnástke. Večerný 

zápas so Srbmi bol veľmi dramatický od začiatku až do konca. Z piatich stretnutí tri skončili 

3:2. Našťastie to posledné v náš prospech a celý zápas sme vyhrali 3:2. K víťazstvu nemalou 

mierou prispel Dalibor Diko, ktorý v súboji trojok dominoval a získal dôležitý druhý bod. 

Zajtra o jednej hráme s Maďarskom o konečné deviate miesto držte nám palce. 

 

Roman Grigel tréner juniorov 

Dnes ráno nás čakal zápas s Chorvátskom o postup. Po včerajšej našej výhre s Estónskom 

sme vedeli, že nám stačí vyhrať aj jednu dvojhru a postúpime. Preto sme na trojku dali Dášu. 

Zápas rozohrala Ema s Vukelič. Aj súper pomiešal zostavu a tak na seba narazili hneď tímové 

jednotky. Ema aj v tomto zápase nedokázala byť úspešná a súperka svojou trpezlivou hrou 

získala prvý bod . Natália svoj zápas prehrala po svojich chybách. Dostala sa do vedenia 2:1 

na sety, následne ten ďalší prehrala ľahko. V piatom sete mala 2 matchbaly, ale nedokázala 

ich využiť, po prehratej koncovke bol stav zápasu 0-2 . Na postup nám ostala už len posledná 

šanca a Daša musela bodovať. V zápase bola od začiatku úspešnejšia, rýchlo sa dostala do 

vedenia 2:0 , potom prišlo mierne zaváhanie, ale vyhrala 3:1.  Zápas ešte zdramatizovala Ema 

a vyhrala s Bardač, ale Natália ďalší bod nepridala, takže sme prehrali 3:2. Zo skupiny sme 

postúpili ďalej a poobede nás čakal zápas o 17. – 20. miesto. 

Našim súperom sa stali Bielorusky s dvoma obranárkami. Ema prvý zápas rozhodla až 

v piatom sete a išli sme do vedenia. Dáša ľahko a pomerne rýchlo prehrala 0-3. v súboji trojok 

začala Natália výborne. Celý prvý set viedla a vypracovala si náskok. Jej súperka v závere 

setu stav vyrovnala a v koncovke aj vyhrala. Ďalšie dva sety ale bola Natália úspešnejšia 

a viedla 2:1. Aj tento zápas sa, ale rozhodoval až v piatich setoch. Tu už ale Natália viedla 

hneď 3:0, nasledoval time out súperky, ale ani to jej nepomohlo a set vyhrala 11:2. Dostali 

sme sa do vedenia 2:1 a mali sme dve možnosti tento súboj vyhrať. Ema prvý z týchto 

zápasov prehrala s Jisel. Hrala príliš na jednu loptu, často nevidela čop – náraz a výmeny 

chcela ukončovať druhou až treťou loptu, čo na dobre hrajúcu súperku nemohlo stači. Daša 

začala svoj zápas nervózne a mala problém s príjmom podania súperky, ktorá často po svojom 

servise bodovala. Dostali sa do koncovky, ale prehrala ju na 9. Rovnako to bolo aj v druhom 

sete a v tom treťom sa už súperke ,, odovzdala“ . Nepomohol ani time out, Dáša sa nevedela 

dostáť do hry a zápas prehrala 0:3. Po tejto prehre sa juniorky s A kategóriou lúčia. Zajtra ich 

čaká zápas o konečné 19. miesto s Anglickom.  

Jozef Kacvinský (tréner junioriek) 

Včera naši kadeti hrali dva zápasy, kde v prvom porazili Chorvátov výsledkom 3/1.V prvom 

zápase nás zaskočil chorvátsky hráč, Vekic, ktorý porazil Jakuba. Na šťastie to bola ich jediná 

vyhrá, lebo ďalší zápas Kiko dobre zahral a porazil Metera. Vo štvorhre sa nám podarilo 

vyhrať, čo nám veľmi pomohlo nakoľko, Jakub išiel ďalší zápas. Svoj zápas vyhral a doniesol 

nám cenné víťazstvo, po ktorom sme zotrvali v prvej 16 tke, čo bol tento rok náš cieľ. Ďalší 

zápas sme hrali proti hráčom Talianska a ten zápas sme prehrali pomerne ľahko 3/0.Taliani 



nás zaskočili výbornou technickou hrou, veľmi dobre ukladali lopty a držali ju na stole. U 

našich chlapcov podľa mňa chýbala bojovnosť ako zo zápasu predtým a pripisujem to 

uspokojeniu, že sme zostali v prvej divízii. Zajtra hráme o 11.h proti Portugalsku. 

Saša Dragaš (tréner kadetov) 

 


