Majstrovstvá Európy do 21 rokov
Gondomar, 7.-10.3.2019

Deň druhý, tretia časť
Skupiny žien:
2.skupina - Lung (BEL), Diaconu (ROU), Labošová (SVK), Martins (POR)
8.skupina - Kukuľková (SVK), Plaian (ROU), Pavlaovic (CRO), Front (SWE)
Ema do večerného programu nastúpila proti veľkej favoritke na celkové víťazstvo. Prvé dva
sety bola Rumunka ozaj lepšia po všetkých smeroch 4:11 a 7:11, no v treťom sete sa Ema
utrhla a porazila Diaconu 11:9. Štvrtý set si Rumunka dala pozor 6:11. Rozdielom triedy
skončil aj posledný set 2:11 a Ema sa s turnajom lúči, ale zanechala tu dobrý dojem. Získala
zopár bodov do rebríčkov a určite aj rešpekt budúcich súperiek. My ako tréneri zase dúfame,
že dostala novú motiváciu do tvrdej práce, čo ju ešte v budúcnosti čaká.
Komentár trénera žien Petra Šeredu: „Zaslúžená výhra najväčšej favoritky Majstrovstiev
Európy.“
A ako vyvrcholenie dnešného dňa a záver piatkového programu, sa predstavila Táňa
Kukuľková v zápase o postup do 16ky so Švédkou Front. Určite bola naša hráčka favoritkou
tohto zápasu, ale vždy je to treba ukázať za stolom. Veď aj oveľa väčšie hráčky tu stroskotali
a nikto sa tu bez boja nevzdá.
Postupová matematika: 1.Kuki musí vyhrať 2. Plaian musí vyhrať s Pavlovic
Táňa vstúpila do zápasu pozitívne a úspešne, viedla 5:3, 7:5, 9:7, ale Švédka bola na podaní,
čo Kuki robilo problémy, vyťažila s neho dva body a ďalšie dva pri podaní Slovenky, takže
9:11 pre Front. Druhý set znovu Táňa ovládla začiatok vedením 4:1, bola to taká nijaká hra
plná chýb zo strany súperky, no o chvíľu bolo vyrovnané 5:5. Front hrá celopriestorovú hru,
skoro ako obranárka. Za stavu 9:9 mala súperka podanie, ale využila iba jeden bod a bolo
10:10. Potom 11:11 po dlhej výmene a pokazenom príjmu podaní, 12:12 niečo podobné,
13:13, a konečne dve chyby za sebou v prospech našej hráčky, teda 15:13. Stav vyrovnaný
1:1. Uf. To bola drina. Nový set a jeho začiatok zase lepšie pre Táňu, ale stojí ju to veľa
fyzických aj psychických síl, no stav 7:2 a následne víťazstvo v sete 11:3 za to stojí. 2:1 pre
Kukuľkovú. A teraz aj vyrovnaný stav vo štvrtom sete 3:3 a Front na podaní. Našťastie nevie
ukončiť vysoké a zdanlivo ľahké lopty. Za stavu 5:5 dokonca pokazila svoj servis, následne
veľká šnúra bodov pre Táňu až na 10:5 a koniec setu 11:6. 3:1 na sety a vidina postupu do
osemfinále. Na vedľajšom stole Plaian vedie už 3:0 na sety, čo hrá do karát práve Slovenke.
Piaty set je stále plný nervozity a vyrovnanosti, stav 4:4 a 5:5. Medzitým Plaian jeden set
prehrala. Kuki robí dve chyby a Front vedie 5:7. Po „pasiatku“ už zase remíza 7:7 a po hrubej
chybe Švédky 8:8 a znovu má podanie 8:10 a dotlačila set do víťazstva 9:11, teda 3:2 pre našu
reprezentantku. Plaian prehráva ďalší set. Kuki zase vedie 4:2. O malú chvíľu je stav 5:5.
Plaian vedie 4:1. Kuki vedie 8:6 a súperka si berie timeout, ktorý jej vyšiel 8:7 a našťastie
hneď 10:7. Mečbal premenený. 4:2 na sety. Plaian vyhráva 9:7 a 11:7.
Takže postup. Gratulujeme. Zajtra pokračujeme súťažami štvorhier a jednotlivcov.

Tréner Peter Šereda povedal v krátkosti, že to bol ozaj ťažký zápas, najmä na hlavu. Táňa sa
nám vyjadrí, až keď sa upokojí. Rýchlo na večeru a na hotel. Zase celý deň v hale. Ale stálo
to za to.

Jaro Truksa, vedúci výpravy

