
4. Deň - Juniori 

 

Dnes sme nastúpili proti Španielom v zápase o 9.-16. miesto. Chceli sme si zabezpečiť prvú 

divíziu aj pre budúci rok, takže sme nastúpili maximálne motivovaní a s bojovným výkonom. 

V prvom zápase Tibor vyzval nepríjemného Ruiza. Drelo sa o každú loptičku od začiatku do 

konca. Tibor sa ujal vedenia 1:0 a viedol aj 2:1. Štvrtý set Tibor prehral dosť hladko a Španiel 

sa dostal na koňa. Tibor však v piatom sete chytil začiatok a udržal ho takmer až konca, keď 

viedol už 10:8. Potom sa však hra vyrovnala a rozhodovali detaily. Tibor mal niekoľko 

matchballov, no aj Španiel dokázal siahnuť na víťazstvo. Za stavu 20:19 pre Ruiza, Španiel 

pokazil rýchly servis, na ktorý by Tibor zrejme nezareagoval. Následné dve lopty Tibor 

vybojoval vo svoj prospech a vyhral. V druhom zápase nastúpil Zelo proti španielskej 

jednotke Masipovi. Od začiatku mal Zelo navrch. Podržal ho najmä servis a aj hra vo 

výmenach. V druhom sete sa však Masip vzoprel a dokázal ho vyhrať v koncovke. 

Nasledujúce dva sety si však Zelo poradil v koncovkách a zaslúžene zvíťazil. V treťom 

zápase nastúpil Števo proti Soriovi. Prvý set Števo vyhral. Následne viedol vo všetkých 

setoch až po koncovku. Vo štvrtom sete mal ešte setball na vyrovnanie  no nedokázal využiť 

šancu a Španielovi tesne podľahol. Tibor tak nastúpil proti Masipovi. Tibor začal dobre, 

vyhral prvý set a neskôr viedol aj 2:1. Vo štvrtom sete sa však Španiel opäť chytil a vyhral ho. 

Pokračoval aj v piatom sete a Tibor prehrával už 4:0. Po time oute však Tibor prišiel ako 

znovuzrodený. Španielovi už doslova nedal dýchať a dominantou hrou zvíťazil. Španielsko 

sme tak porazili 3:1 a udržali sme prvú divíziu. Podvečer sme vyzvali Maďarsko v zápase o 

9.-12. miesto. Tibor nastúpil prvý zápas proti Juhaszovi. Pôsobil sebaisto, zápas kontroloval a 

zvíťazil 3:1. V druhom zápase Zelo vyhral proti Istvanovi Molnarovi v troch setoch. Zelo sa 

predviedol vo veľmi dobrom svetle. Dirigoval hru, bol tvrdý a bojovný. V treťom zápase 

Števo porazil Davida Molnara taktiež v troch setoch. Vyhral dve koncovky, ktoré mu zatiaľ 

robia najväčšie problémy. Dúfame, že sa na tom chytí. Maďarsko sme tak zdolali 3:0.  

Večer sme si užili wellness na hoteli, načerpali nové sily a zregenerovali po ťažkých 

zápasoch.  

Zajtra o 13:00 hráme proti Anglicku o konečnú 9. pozíciu.  

 

Tréner: Roman Grigel 

 


