Majstrovstvá Európy do 21 rokov
Gondomar, 7.-10.3.2019

Deň druhý, prvá časť
Skupiny žien:
2.skupina - Lung (BEL), Diaconu (ROU), Labošová (SVK), Martins (POR)
8.skupina - Kukuľková (SVK), Plaian (SVK), Pavlaovic (CRO), Front (SWE)
Do druhej skupinovej fáze, ktorá sa hrala v piatok na sviatok žien 8.3.2019, sa prebojovala
Ema Labošová. O 9:30 nastúpila proti druhej nasadenej hráčke turnaja, Belgičanke Lise
Lung. Prvý set zvládla v koncovke 12:10. Aj druhý set aj keď prehrávala 7:10, vyhrala 13:11.
V treťom sete sa presadila skúsenejšia súperka 5:11. Štvrtý set dospel znovu do koncovky, 6:9
a 9:9, vtedy si Belgičanka zobrala timeout. Ema ešte vyhrávala 10:9, nevyšiel jej riskantný
forehand a prehrala 10:12. To bola škoda. Piaty set bola Lung o čosi lepšia, 8:11. V ďalšom
sete si už Ema nemohla dovoliť zaváhanie, ak chcela pomýšľať na víťazstvo. Začala ho
lepšie, viedla 4:2, potom však favoritka otočila na 4:5, tréner Šereda zareagoval timeoutom.
Ten však nepomohol, Ema znovu nevyšli jej zázračné údery a prehrala 6:11. Škoda, Naša
juniorka však podala dobrý a odvážny výkon.
Kometár Emy Labošovej: ,,Bol to náročný zápas ani nie na výmeny či pohyb, ale na
psychiku. Mala veľmi dobrý a ťažko čitateľný servis, ktorý v koncovkách väčšinou
rozhodoval. Pri dodržanej taktike od trénera, bola šanca na víťazstvo. Aj tak som spokojná.“
Hneď na to konečne nastúpila aj naša najväčšia nádej, Tatiana Kukuľková proti Chorvátke
Pavlovic. Súperka celý set vyhrávala o dve lopty až do koncovky, kde sa rozhodovalo až na
výhody. Setbaly boli na oboch stranách a úspešnejšia bola Chorvátka 14:12. Druhý set začala
lepšie naša Kuki, priebežne viedla 5:2, 6:3, 7:5, no súperka zrovnala na 7:7. A chystala sa
znovu dramatická koncovka v ktorej Kukuľková vyhrala 11:8. V treťom sete chytila začiatok
Pavlovic svojim agresívnym spôsobom hry s dobrým, vysoko nadhadzujúcim podaním.
V dobrom výkone pokračovala , viedla už 9:3. Táňa sa však nevzdala, dotiahla na 9:8,
Chorvátska trénerka si zobrala timeout. A po ňom zabodovala Pavlovic podaním. Kuki však
vyrovnala na 10:10. Potom aj vďaka „prasiatku“ neuspela, 10:12. Na strane, kde svietilo
slniečko do očí, vstúpila do štvrtého setu náskokom 5:1, následne 9:5, 10:5, a 11:5. Dobre.
Piaty set 3:0 pre Kuki, 3:3, a znovu malý náskok na 5:3, 7:4, a hneď 7:7, stále vyrovnaný
priebeh, 9:7 pre Kuki, a pokazený príjem podania 9:8, 9:9 a setbal pre Pavlovic, ktorý
odvrátila vysokým narazeným pinkom s pomocou „prasiatka“ a po dvoch rýchlich
výmenach, set pre Kukuľkovú, miernu favoritku. Možno posledný set Táňa viedla 3:1 a bola
na podaní, ktoré využila na 50percent., takže 4:2 a šťastie pre Slovenku na 5:2. Zbytočným
rizikom a svojimi chybami pomohla súperke k otočeniu stavu na 5:7. Striedavo trpezlivou
a odvážnou sa Kuki dopracovala k mečbalom 10:8 a hneď prvý aj premenila na cenné
víťazstvo v dôležitom prvom zápase. 4:2 na sety a dobrý výkon je prísľubom do ďalších
bojov.
Komentár trénera žien, Petra Šereda: „ Po dvoch ťažko vyhratých setoch, rozhodoval
moment vo štvrtom sete, keď mala Ema setbal, ktorý zahrala zbytočne opatrne, a súperka to aj

so šťastím využila. Super výkon, zápas mohol mať aj iného víťaza,“ povedal k Labošovej. „
Čo sa týka Kuki, vyhrala ťažký, vyrovnaný a dôležitý prvý zápas v jednotlivcov. Zahrala
odvážne v rozhodujúcich momentoch a to rozhodlo.“

Jaro Truksa, vedúci výpravy

