VT RD 2002 a mladšie Bratislava - MEVZA Maribor 2018

Nominácia: Karolína Kucserová S, Sofia Sivičeková N, Diana Šuleková L, (COP Nitra), Diana Návratová
U/S, Dominika Morávková B, (VM Senica), Kristína Laučíková N, Tereza Hrušecká B, Ema Smiešková B,
Martrina Vajdová S, Viktória Šeďová L, (ŠŠK Bilíková Bratislava), Kristína Čierna U/S (MVK Nové Mesto
Nad Váhom), Ema Maťašová S, (Slávia EU – ŠG), Sára Dlhošová S, (VK Kúpele Brusno), Katarína
Frolová S/U (ŠŠK VIVUS Bratislava)
Dňa 26.12.2018 streda sa uskutočnil zraz RD družstva 2002 a mladšie v Bratislave o 16:30, ktorého
program nasledoval v Maribore – Slovinsko na turnaji MEVZA. Zrazu sa zúčastnilo 14 hráčok
a realizačný tím bol zložený z dvoch asistentov a fyzioterapeuta. Družstvo absolvovalo prvý tréning
v Bratislave v Dome športu v objeme necelých dvoch hodín, ktorého zameranie bolo vrátiť dievčatá
späť do tréningového a herného procesu po sviatkoch. Cieľom tréningu, bol nácvik a zdokonaľovanie
prihrávky, nácvik a zdokonaľovanie súčinnosti družstva v útočných a obranných herných
kombináciách a súhre, nakoľko nás čakal náročný turnaj v Slovinsku. Okolo deviatej ráno družstvo
odcestovalo do Mariboru, kde po ubytovaní malo večerný tréning v dĺžke 1,5 hodiny. Cieľom tréningu
bol nácvik a zdokonaľovanie súčinnosti obrany v poli, modelovaná hra v hernom komplexe 1 a 2
zameraná na súčinnosť družstva a na záver umiestnenie a zdokonaľovanie podania.

MEVZA - MARIBOR
Slovensko : Česko 0:3 (-23,-22,-22)
Zostava SR
Vajdová 10b, Kucserová 6b, Čierna 6b, Hrušecká 11b, Smiešková 6b, Laučíková 0b, Libera - Šuleková,
Šeďová (Maťašová 1b, Sivičeková 0b, Návratová 3b, Dlhošová 4b)
Bol to prvý zápas na medzinárodnej úrovni po takmer ročnej prestávke. Na zápas s Češkami sme sa
tešili. V prvých dvoch setoch sme celý čas viedli a kontrolovali priebeh až do koncovky. Tie sme
bohužiaľ nezvládli v hlave a to najme na útoku vlastnými chybami vo výhodných situáciách. Súper bol
agresívnejší a presnejší v dohrávke na útoku a to rozhodlo. Aj tretí set mal vyrovnaný priebeh až do
koncovky, ktorú sme si prehrali chybami v komunikácií na prihrávke. Aj napriek tomu bola prihrávka
v tomto zápase z našej strany nie excelentná, ale na celkom slušnej úrovni s minimom chybovosti,
s výnimkou tretieho setu. Absentovala mierne nahrávka na dlhú sieť hlavne do zóny 2, to sa ale
odvíjalo aj od súhry a hlavne kvôli tomu, že sme hľadali prvú diagonálnu hráčku. Najväčší nedostatok
bol ale v obrane na sieti, kde sme mohli určite viac lôpt ubrániť. Vzhľadom k tomu, že družstvo ma
slušný výškový priemer, bránilo len priemerne. Čo sa týka nasadenia, bojovnosti a súdržnosti družstva
s tým sme boli spokojný. Družstvo sa nevzdávalo, podporovalo, bojovalo až dokonca a aj striedania
boli účinné a splnili taktický zámer. Najväčší rozdiel medzi družstvami bol v súhre, kde súper pôsobil
podstatne zohratejšie v porovnaní s nami.

Slovensko : Maďarsko 2:1 (18,24,-8)
Zostava SR
Laučíková 2b. Vajdová 9b, Hrušecká 7b, Čierna 4b, Kucserová 3b, Smiešková 4b, Libera - Šuleková,
Šeďová, (Sivičeková 1b, Návratová 2b, Maťašová 1b ,Dlhošová 2b, Morávková 0b)
Po prehratom prvom zápase sme chceli s Maďarskom uspieť a aj preto sme mali pred zápasom
taktickú poradu s videom. Kvalitným podaním sme si v prvom sete pomohli súpera zatlačili, čím sme
dokázali aj viac lôpt ubrániť na sieti a v poli. V ďalších dvoch setoch prišlo z našej strany ako keby
uspokojenie. V druhom sete sme celý čas prehrávali, poľavili sme na kvalite podania a súper nás začal
bez problémov prihrávať. Maďarky zlepšili aj podanie a trápili sme sa hlavne na útoku po nepresnej
prihrávke. Nepriaznivý stav v závere setu sme trpezlivou hrou dokázali otočiť. Pomohli sme si
taktickým podaním a obranou na sieti. Tretí set bol z našej strany odovzdaný, zasekli sme sa hneď na
začiatku v jednom postavení, kde sme sa nedokázali presadiť na útoku. Aj preto sme sa rozhodli to
prestriedať, čím sme sa chceli znova vrátiť do hry. Ani to nám nepomohlo a celý čas sme sa trápili na
útoku, kde sme nevedeli spraviť bod. V tomto zápase bolo vidieť diametrálne odlišné výkony
u všetkých hráčok. Pokiaľ sme dokázali plniť taktické pokyny (hlavne pri obrane na sieti a servis) tak
sme vedeli hrať hru, ktorou sa chceme prezentovať. Aj v tomto zápase bol najväčší rozdiel medzi
družstvami v súhre, kde súper pôsobil podstatne zohratejšie v porovnaní s nami, ale individuálna
kvalita v jednotlivých herných činnostiach jednotlivca bola v náš prospech.

Slovensko : Chorvátsko 0:3 (-22,-14,-10)
Zostava SR
Laučíková 0b, Vajdová 5b, Hrušecká 4b, Návratová 7b, Kucserová 5b, Smiešková 4b, Libera Šuleková, Šeďová, (Maťašová 0b, Sivičeková 1b, Frolová 2b)
Vysoké družstvo veľmi dobre silovo pripravené s ktorým sme dokázali hrať vyrovnanú hru len
v prvom sete. Pre náš úspech v zápase bola potrebná lepšia súhra družstva, vysoká koncentrácia
a taktická disciplína, čím momentálne toto družstvo nedisponuje. V prvom sete sme dobre podávali
hlavne do zóny „5“, kde sme dokázali vytvoriť tlak na ich hlavnú prihrávajúcu smečiarku a najlepšiu
útočníčku a zároveň sme dokázali byť úspešný a agresívny aj na útoku z nepresnej prihrávky. Celý set
bol vyrovnaný a koncovku vyhral odvážnejší a agresívnejší útok súpera. Bohužiaľ v nasledujúcich
dvoch setoch sme už nedokázali odolávať tlaku súpera a vyrovnať sa mu po hernej stránke. Hlavne
podaním vytvorili na nás tlak a nevedeli sme sa presadiť po negatívnej prihrávke resp. nahrávke
z poľa oproti vysokým blokom. V tomto zápase nám viazla aj obrana v poli a častokrát sme nestáli
v správnom postavení a súper to trestal. Taktiež sme hrali slabo na útoku prvým sledom aj vo
výhodných situáciách. Najväčší rozdiel medzi družstvami bol v zohratosti súpera, ktorý je minimálne
o 1 level vyššie a vo fyzickej zdatnosti, kde súper ma podobné somatotypy, ale sú lepšie kondičné
pripravené.

Slovensko : Slovinsko 0:3 (-14,-11,-16)
Zostava SR
Sivičeková 0b, Hrušecká 3b, Vajdová 5b, Návratová 4b, Dlhošová 3b, Smiešková 2b, Libera - Šuleková,
Šeďová, (Čierna 3b, Maťašová 0b, Laučíková 0b, Morávková 0b, Kucserová 5b)
Na záver sme sa stretli asi s favoritom turnaja ktorý ešte neprehral a nakoniec celý turnaj aj vyhral.
Najkompaktnejšie družstvo na turnaji so zvládnutým herným systémom a kombináciami na
vynikajúcej úrovni. Súper jasne dominoval vo všetkých herných činnostiach a nedokázali sme s nim
hrať vyrovnanú hru. Musíme podotknúť, že v tomto zápase už bolo vidieť aj únavu, keďže to bol náš
tretí zápas v rade. Aj napriek tomu sme slabo podávali a dovolili hrať súperovi často kombinačne,
načo sme potom nevedeli reagovať v obrane. Slovinky nám v tomto zápase veľa nedovolili. Vytvorili
na nás enormný tlak na podaní ale aj útoku. Častokrát aj keď sme dokázali kvalitne zaútočiť, nás
ubránili a následne dokázali bodovať. Takmer každý útok ktorý nebol z našej strany dôrazný, resp.
agresívny (lob, ulievka) mal súper excelentné prihratý a kombinačnou hrou nás okamžité zatlačil,
resp. spravil bod. Aj napriek tomu musíme vyzdvihnúť súdržnosť družstva, ktoré aj za nepriaznivého
stavu si navzájom pomáhalo, povzbudzovalo sa a aj striedajúce hráčky naskakovali do zápasu s cieľom
pomôcť družstvu.

ZÁVER:
Sme radi, že sme mohli absolvovať tento turnaj a reálne sa porovnať s družstvami v našej vekovej
kategórií. Na základe toho sme mohli vidieť najväčšie rozdiely a zistiť na akej úrovni sa nachádzame.
Nemali sme veľké očakávania, keďže sme mali po roku medzinárodnú konfrontáciu a aj družstvo sa
z časti obmenilo. Chceli sme hlavne vidieť kde sa nachádzame po individuálnej stránke a v
jednotlivých herných komplexoch. Zápasy s Češkami a Maďarkami sme odohrali na vyrovnanej úrovni
aj keď s hrou samotnou určite nie sme spokojný a musíme veľa veci zlepšiť. Chorvátsko a Slovinsko sú
momentálne kvalitnejšie a skúsenosťami vyspelejšie družstvá ako my. Podľa nášho názoru sa
nachádzajú asi o level vyššie a majú minimálne rok herný a fyzický náskok pred nami. Aj napriek tomu
si myslíme, že sú určite dostihnuteľní a v budúcnosti by sme sa chceli dostať minimálne na ich
úroveň. Počas celého turnaja sme robili množstvo takticko–technických chýb v hernom systéme čo
pramenilo aj z dlhého odlúčenia hráčok a slabej zohratosti. Hráčkam chýba taktická pripravenosť
a anticipácia v rozličných herných situáciách. Ak chceme byť úspešní tak len takéto zápasy nás
posunú ďalej. Do budúcna sa musíme zamerať na precíznejšiu prácu techniky všetkých herných
činností jednotlivca, kde okrem Maďarska určite zaostávame. Taktiež musíme zdokonaľovať taktickú
pripravenosť hráčok s prenosom, resp. realizáciou v tréningu a zápase.

