Majstrovstvá Európy do 21 rokov
Gondomar, 7.-10.3.2019

Deň druhý, druhá časť
Skupiny žien:
2.skupina - Lung (BEL), Diaconu (ROU), Labošová (SVK), Martins (POR)
8.skupina - Kukuľková (SVK), Plaian (ROU), Pavlaovic (CRO), Front (SWE)
Po obede, presne o 13:35 tunajšieho času (14:35 SEČ), sa do ďalšieho boja pustila Ema
Labošová proti domácej hráčke Raquel Martins. Ema sa pustila do súperky vo veľkom štýle,
viedla rýchlo 9:3 a dotiahla set do víťazstva 11:7. Druhý set začala nepresnosťami 0:2, no
ihneď otočila vývoj aj vďaka priestorovej a variabilnej hre na 7:2, 9:4, a nakoniec ho získala
pomerom 11:5. Tretí set sa striedali chyby z víťaznými bodmi na oboch stranách do stavu 5:5.
Potom Portugalka viedla 5:7, Ema otočila na 8:7 a nasledoval timeout domácej hráčky. Dobré
podanie Emy 9:7, 10:8, Ema sa nechala odtlačiť od stola 10:9, a napokon ľahká chyba
Martins, keď pokazila tutovku, 11:9 pre Labošovú a sľubné vedenie 3:0 na sety. Štvrtý set
začal pre Emu veľmi zle a ľahkými chybami dopriala súperke vedenie už 5:0. Potom sa
skoncentrovala a znovu začala zbierať trpezlivo body. Vývoj otočila na svoju stranu 9:5, 10:7
a mala prvé mečbali. Druhý v poradí využila a v pohode si zapísala víťazstvo pomerom 4:0 na
sety. A v ďalšom, už večernom zápase, bude reálne bojovať o postup zo skupiny proti
favoritke celých majstrovstiev Rumunke Diaconu.
Komentár trénera žien Peter Šereda: „Suverénnym a kvalitným výkonom zdolala Ema
Labošová Portugalku Martins 4:0 a potvrdila svoje dobré vystupovanie na ME do 21rokov.“
Mimochodom sú tu aj malé či veľké prekvapenia – napríklad nasadené Rusky, prvá nasadená
Shcherbatykh a tretia nasadená a obhajkyňa titulu z minulého roka Tailakova ešte nevyhrali
zápas a hrozí im predčasné vypadnutie z turnaja. Aj medzi mužmi to obhajca minuloročného
titulu nemá jednoduché, keď prehral s Poliakom Kulczyckim 1:4.
Asi 20 minút po skončení tohto zápasu nastupovala Tatiana „Kuki“ Kukuľková. Ak by
s Rumunkou Plaian vyhrala, pravdepodobne by si zabezpečila miestenku medzi 16 najlepších
hráčok Európy. Do zápasu vstúpila suverénnym spôsobom víťazstvom v prvom sete 11:4.
Druhý set však Rumunka zabojovala, začala sa povzbudzovať, a urobila si náskok 3:7. Kuki
dvomi bodmi sa dotiahla na 5:7, no Rumunka si držala náskok aj vďaka dobrému podaniu
a vyrovnala stav setov na 1:1. V treťom sete si zo šťastím a zlepšeným príjmom súperkinho
podania Táňa urobila vysoký náskok 7:0. Plaian ho síce zmenšovala až na 7:4, no naša
nasadená hráčka si išla za svojim cieľom a viedla už 10:5. Ale Rumunka sa nevzdala
a obdivuhodne ukradla tento set pomerom 10:12. Dostala sa na koňa, a pokračovala aj
v nasledovnom sete. Najprv 0:3, potom 2:6, 4:10, 6:10, Kuki mala problém s jej podaním a
topspinovou hrou z oboch strán. Nakoniec Táňa prehrala aj štvrtý set 6:11 a stav bol pre ňu
nepriaznivý 1:3 na sety. A Rumunka v tempe pokračovala aj naďalej. Za stavu 2:4 si vyžiadal
Šereda timeout, no rozbehnutú Plaian to nevystrašilo, 2:6. Kuki skúšala čo sa dalo,priblížila sa
na rozdiel jedného bodu 8:9, ale to bolo všetko. Výsledok 8:11 a celkovo 1:4 na sety bola

realita. No ak si Kukuľková poradí v poslednom zápase v skupine s papierovo najslabšou
Švédkou Front, bude mať šancu na postup. Veľká škoda vedenia 7:0 v treťom sete!!!

Jaro Truksa

