2. deň MEJ
Zajtra nás čakajú súboje všetkých kategórií, juniorky hrajú proti Maďarsku,
kde ak nastúpi po miernom zranení aj Ema Labošová by sme cez tohto
súpera mohli prejsť. Dievčatá spoločne majú nato aby súpera zdolali.
Kadetov čaká súper Írsko, kde vkladáme veľké šance na postup. Je to 2. deň
turnaja, chuť bojovať je u chlapcov veľká.
Kadetky (hrajúce 2. divíziu), ktoré prehrali iba jeden zápas v skupine čaká
súper Srbsko. Dievčatá bojujú a aj cez tohto súpera môžu postúpiť.
Povzbudzujú sa navzájom a zatiaľ odohrali pekné zápasy.
Juniorom nám večer vylosovali Rakúšanov, kde vieme, že najväčším favoritom je Kolodziejczik, ale
veríme, že ak podáme vyrovnaný výkon všetkých troch našich hráčov, je možnosť postúpiť cez tohto
súpera.
Držíme všetkým palce, aby dnešný deň viedol k spokojnosti hráčov, ale aj trénerov.
Eva Ódorová
Vyjadrenie trénera Saša Dragaša (kadeti) po 2 dňoch
Dobrý deň,
kadeti po dvoch dňoch prehrali všetky 3 zápasy.
Prvý zápas sme hrali proti ČR a prehrali 3/1, kde sme vyhrali len štvorhru, nakoľko v zápase v
dvojhrách Goldír aj Uherík pomerne hladko prehrali svoje zápasy.
V zápase sme boli zbytočne nervózni, čo sa odrazilo aj na kvalite hrania.
Ďalší zápas sme hrali proti Turecku, ktoré je pre mňa najväčšie prekvapenie, nakoľko ich nepoznáme
ako ostatné družstvá a tesne prehrali z Francúzmi.
Aj tento zápas sme prehrali presne tak ako s Českom, lebo sme aj tu vyhrali iba štvorhru.
Zápas začal neskoro večer, dlho sme aj na stôl čakali, čo spôsobilo, že naši hráči pôsobili vysilene
oproti hráčom z Turecka, ktorí tú energiu mali na rozdávanie, čo tiež rozhodlo o výsledku.
Do toho sa aj J. Goldír zranil počas zápasu, kde viedol ľahko 2/0 na sety, ale nakoniec aj z dôvodu, že
hral takmer len backhand a len na jednej nohe sa hýbal, prehral posledný zápas 2/3. Tým sme stratili
možnosť byť tretí v skupine.
Posledný zápas sme hrali proti najlepším Francúzom, kde som J.Goldíra nahradil N.Kubalom.
Zápas skončil pomerne rýchlo, kde sme s Francúzmi nemali žiadnu šancu a prehrali 0/3.
Zajtra nás čaká zápas proti Írsku.
Saša Dragaš (tréner kadetov)
Dnes po obede sme nastúpili na prvý zápas proti Holandsku, ktoré včera prekvapujúco zdolalo
favorizované Anglicko 3:1.
Bol to obojstranne výborný zápas plný dlhých vymien. Hneď v úvode Aďka Illašová zdolala ich
jedničku Peters 3:1. Následne na to Dominika Wiltschková po ťažkom boji dotiahla zápas proti
Hoogeveen do víťazného konca 3:2. Štvorhru dievčatá zahrali velmi dobre. Výhra 3:1 znamenala
celkové víťazstvo 3:0. Dievčatá mi urobili radosť, lebo bol to ťažký súper a víťazstvo sa nerodilo
ľahko.
V predvečer nás čakali Angličanky, prvé nasedené družstvo v skupine. Vzhľadom k tomu že majú v
zostave doposiaľ neporazenú obranárku(tráva) postavil som Lauru Vinczeovú a Dominiku
Wiltschkovú, ktorým som na obranu veril najviac. Dievčatá ma nesklamali a s trávičkarkou si obidve
poradili Laura 3:1 a Dominika 3:2. Bolo to ale všetko. Nesedela im rotovaná hra druhej hráčky
Anglicka ľaváčky Rogove. Štvorhra mala rozhodnúť. Dievčatá viedli 2:1 na sety. V 5.sete dievčatá
viedli 8:4 a 9:6, ale z víťazstva sa nakoniec tešili naše súperky. Aj napriek prehre 2:3 sme vyhrali
skupinu G. Prvý cieľ je tak splnený. Zajtra ráno o 9 00hod. nás čaká druhý a to zápas o 1.-16. proti
Srbsku.
Verím, že to dievčatá zvládnu. Držte im palce 😀✊

Držte nám palce😀Fero Solár (tréner kadetiek)
Dnes sme odohrali dve stretnutia. Obi dve sme prehrali. S Nemeckom sme odohrali výborne stretnutie
len veľmi malo chýbalo k prekvapeniu. Filip Delinčák odohral dve výborne stretnutia v prvom jasne
prevýšil Nemeckú dvojku Fadejeva a v druhom zohral absolútne vyrovnane stretnutie zo Stumperom ,
podľa mňa jedným z favoritov na medailu na týchto majstrovstvách. Stumper v prvom zápase
jednoznačne porazil Adama Klajbera. Chleba sa lámal v stretnutí trojok. Za nás nastúpil na svoju
premiéru Dalibor Diko. Po prvom jasne prehratom sete, zo seba striasol nervozitu a predvádzal
výborný stolný tenis plný víťazných úderov. V koncovke piateho setu sa však od neho odklonilo
šťastie a prehral 13:11.
V skupine sme obsadili tretie miesto a v medzi baráži nám žreb prisúdil Taliansko. V tomto stretnutí
Taliani nepripustili žiadnu drámu a vo všetkých stretnutiach jasne dominovali a zaslúžene vyhrali 3:0.
Zajtra v baráži o prvú šestnástku nám žreb prisúdil Rakúšanov s výborným Kolodziejczykom. Chlapci
sú však odhodlaný urobiť všetko pre víťazstvo.
Roman Grigel(tréner juniorov)

Dnes už máme za sebou zápasy v základnej skupine. Po vypadnutí Zuzany Pekovej z nominácie pre
chorobu mali pred sebou dievčatá náročnú úlohu, lebo skupinu sme mali veľmi vyrovnanú. V prvom
zápase sme sa stretli s Poľskom. O jediný náš bod sa zaslúžila Ema, keď vyhrala nad 12. hráčkou
sveta, Wergzyn Katarzyna. Z tohto zápasu zostalo Eme drobné zranenie pravého členka. Veľká škoda
je Jankinho zápasu, v ktorom viedla 2:0 na sety. Potom však pustila svoju súperku viac do hry, bola aj
aktívnejšia a Janka sa zvyšné tri sety len bránila a bola veľmi pasívna. Na víťazstvo jej to stačiť
nemohlo a pre nás to neskôr znamenalo prehru 1:3. Poobede sme sa stretli so Slovinskom. Toto už bol
zápas o to, ako sa naša skupina výsledkovo bude uberať. Žiaľ, aj tento zápas sme prehrali znova 3:1.
Na trojke sme prehrali aj v tomto zápase a k bodujúcej Eme sa nepridal z dievčat nikto. Dnes ráno sme
hrali zápas o postup do baráže a stále o možnosť zostať v prvej divízii. Najprv sme riešili s doktorom
turnaja ako vyzerá Emin členok po noci. Jeho odpoveď bola, že opuchnuté to nemá, zrazenina tam nie
je, ale odporúča pokoj. Ema aj napriek tejto informácii do zápasu ,,išla“, že sa pokúsi pomôcť. Dostali
sme sa do stavu 2:2 a nastupovala na rozhodujúci zápas. Po druhom sete sa začínala sťažovať na
bolesti v členku a tento zápas skrečovala. Pre nás to znamenalo tretiu prehru na turnaji a v skupine sme
skončili poslední. V utorok ráno nás tým pádom bude čakať zápas s víťazom z niektorých skupín B
divizie. Uvidíme v akej zostave budeme môcť nastúpiť a verím tomu, že dievčatá o zotrvanie v
,,Ačku“ zabojujú.
Jozef Kacvinský (tréner junioriek)

