Mistrovství Evropy týmů U19 2015 v Praze – 2.-5.4.2015

Týmové ME začalo v podstatě již v pondělí 30.3.,kdy všichni trenéři jednotlivých států dali řediteli turnaje
svůj návrh nasazení zemí do týmové soutěže. Náš tým ve složení Matěj Hrnčiřík, Lukáš Tužinčin, Šimon Maťas, Karin
Velická a Kristína Šmíčková v tomto důležitém nasazování bohužel neuspěl ( i díky neúčasti na předchozích
šampionátech U19) a tak jsme byli nasazeni až na 18.pozici z celkových 19 týmů. Toto nasazení nám tedy přiřklo do
skupiny velké favority Španěly, nakonec čtvrtý Wales, Čechy a Holanďany, kteří tak byli naším hlavním soupeřem
v boji o postup do první šestnáctky.

Slovensko(18) 1-2 Španělsko(2)
Zápas se Španěly začal Hrnčo, který
se postavil vicemistru Evropy z individuálů
Edmonu Lopezovi-Mollerovi. Na Španělovy
byly ještě znatelně vidět následky zranění
z finále individuální soutěže a tak skvěle
hrající Hrnčo, i když místy dost nervózní a
spoustu chyb dělající, si nakonec dokráčel
pro skvělý skalp výborného soupeře po
výsledku 3-1! Hrnčo byl mimo mistra Evropy
z Anglie George Parkera jediným hráčem,
který Edmona na ME porazil!!!
Jako další se na kurt postavila a
svou premiéru na ME si odbyla Kristína
Šmíčková. Proti ní stála velice silná Španělka
Gomez a na Kristíně byla bohužel od začátku
znát velká nervozita, z čehož pramenil velký
počet zbytečných chyb a Kristína tak vcelku lehce podlehla Christině Gomez 0-3.
K rozhodujícímu zápasu se postavil Lukáš proti Nilo Vidalovi, jehož výsledky na turnaji byly jak z horské
dráhy. Bohužel pro Lukáše Nilo odehrál takticky výborný zápas a až na menší odpor Lukáše v druhém setu prakticky
neměl problém potvrdit pro Španěly úlohu favorita a zajistit jim celkové vítězství. Lukáš prohrál s Nilo Vidalem 0-3.
Celkově jsme tedy prohráli 1-2, ale zejména pro Hrnča byl tento zápas skvělým povzbuzením!

Slovensko (18) 0-3 Wales (7)
Druhý
čtvrteční
zápas nás postavil proti vítězi
naší skupiny a celkově
čtvrtému
týmu
Walesu.
Věděli jsme, že Wales je
velice silným týmem, a tak
jsme se rozhodli zejména
Hrnča šetřit na důležité
páteční
zápasy!
Nutno
podotknout, že Wales hrál ve
svém nejsilnějším složení a
bohužel pro nás ani jeden
z našich hráčů nebyl schopen
být důstojným soupeřem ve
svých zápasech. Jedinou
vyjímkou byl první set Šimona
s Elliotem Morrisem, nicméně
po prohře 11/13 ani to
nestačilo na zisk čestného
setu proti silnému soupeři. Po Lukášově prohře 0-3 s Evansem, Kajině ospalé prohře 0/3 s Richards a Šimonovou
prohrou 0/3 s Morrisem jsme tedy Walesu podlehli 0-3 a začali jsme se připravovat na páteční důležité matche.

Slovensko (18) 0-3 Česká Republika (10)
Češi se proti nám rozhodli nepostavit týmovou jedničku Vojtěcha Rybu, což by značně zvýšilo naše šance na
výhru a tak jsme se museli popasovat se sestavou Zeman, Lapáček, Čepová. K prvnímu zápasu nastoupil Šimon proti
Markovi Lapáčkovi a šlo o pro nás velice důležitý zápas, který byl nakonec také velmi vyrovnaný. Šimon nezačal
vůbec dobře a první set po velkém množství chyb prakticky jen odevzdal. V druhém se již Šimon zkoncentroval,
výměny se hodně prodloužily a Šimon si již vypracovával značné množství příležitostí na zakončení svou obvyklou
tvrdou hrou. Marek byl nicméně opět šťastnější a ujal se vedení 2-0 na sety. Třetí set byl obrovskou bitvou, hrálo se
ve velkém tempu a bylo
vidět, že oba kluci začínají být
unavení. Marek si vypracoval
matchball, který ale Šimon
odvrátil a set nakonec získal
14-12. Bylo viditelné, že
Marek nemůže a Šimon toho
skvěle využíval i ze začátku
4.setu, když se dostal do
vedení 8/4. Zde však trochu
zbytečně chvilkově povolil a
Marek toho dokázal využít a
z zcela ztraceného setu se
dokázal vrátil zpět do do hry
a
vypracovat
si
další
matchball. Ten Šimon sice
odvrátil, ale ten další již ne.
Šimon tak po boji podlehl 1-3
a naše vyhlídky tak rapidně poklesly.
Do druhého zápasu nastoupil Hrnčo proti skvěle hrajícímu favoritu zápasu Davidu Zemanovi a od začátku
zápasu bylo jasně viditelné, kdo je na kurtě pánem. Hrnčo nedokázal najít recept na přesně hrající a nechybujícího
Davida, který si vcelku bez potíží dokráčel pro vítězný bod na 2-0 pro Čechy.
Do zápasu, ve kterém již o nic nešlo pak Karin vzdorovala Míše Čepové pouze v prvním setu, který prohrála
9-11. Karin pokračoval v nevýrazném výkonu z předchozího dne, kdy se na ni zřejmě již podepsala únava ze skoro
týden dlouhého turnaje a tak spíš než se soupeřkou bojovala s bolestí noh a Míše podlehla 0-3. Celkově jsme tedy
Čechům podlehli 0-3 a veškeré naděje jsme upnuli k zápasu s Holanďany.

Slovensko(18) 1-2 Holandsko(15)
Oproti zápasu s Čechy jsme udělali pouze jednu změnu v naší soupisce, když místo Karin nastoupila Kristína.
Duel ale rozehrál Šimon s van der Pluimem. Šimon do zápasu vkročil naprosto skvěle, hrál důrazně po lajnách,
vycházelo mu zakončení a hlavně soupeře
skvěle tlačil do zadních rohů. Theis působil
ztraceně, ale po celý zápas jej zdobila
bojovnost a tak Šimon i přes herní převahu
musel o každý bod dlouho bojovat. Vše se
pro nás a Šimona vyvíjelo výborně až do
stavu 12/10,11/9 a 10/8 pro Šimona, kde si
vypracoval 2 matchbally. Šimon nekazil,
dřel, ale jakoby někdo prostě nechtěl, aby
vyhrál. Šimon nedostal jasný stroke od
rozhodčího a Theis dvakrát trefil rám a byl
zpět v zápase. Šimona to značně ovlivnilo a
ve čtvrtém setu nebyl důstojným soupeřem.
V tom pátém se ale opět zkoncentroval a po
obrovském boji si vypracoval další dva
matchbally za stavu 10/8. Zápas měl tedy neskutečné vyvrcholení, oba hráči předváděli výborný výkon a i hlediště se
již plnilo. Šimon neudělal ani jednu chybu, běhal jako o život, ale Theis byl opět v koncovce šťastnější a tak Šimon
bohužel pro nás podlehl 2-3.
K druhému zápasu nastoupil Hrnčo, od kterého jsme tak trochu bod očekávali, ale proti němu stál dobrý
soupeř, který v předchozím průběhu turnaje porazil i Zemana. Hrnčo byl skvěle zkoncentrovaný a podal dle mého
názoru jeho nejlepší výkon na turnaji. Hrnča zdobila důrazná, se kterou si Tess Jutte nevěděl absolutně rady. Hrnčo
Tesse vařil od první výměny, nedělal chyby a v třetím setu mu už Tess nekladl prakticky žádný odpor. Skvělý výkon
Hrnča a vyrovnání stavu zápasu na 1-1.
K rozhodující bitvě se postavila Kristína Šmíčková se Sanne Veldkamp, která v individuální soutěži porazila
Karin 3-1. Měli jsme trochu obavy, jak Kika zápas zvládne psychicky, protože s tím již několikrát v minulosti měla
problém, ale to se zde nepotvrdilo. Úvodní nervozita z Kiky opadla po prvním prohraném setu a pak předváděla
neskutečný výkon plný dobrých úderů, se kterými si Sanne nevěděla rady. Kika se dostala do vedení 2-1 na sety a
dostala nás tak na jeden set od postupu. Čtvrtý set také začala lépe, ale bylo vidět, že najednou již neběhá pouze
Sanne, ale také Kika. Kika vedla 8/4, nicméně v tomto okamžiku ji totálně došlo po jedné dlouhé výměně a stav byl
v tu ránu vyrovnaný. Kika sice dřela a dělala vše možné, ale Sanne si set pohlídala a srovnala. V pátem setu Kika
udělala pár chyb zezačátku a za stavu 1-4 si zvrtla kotník. I tak ale dál bojovala, což ovšem na Sanne nestačilo. Kika
nakonec podlehla 2-3 a Holandsko zvítězilo 2-1.

Ve skupině B jsme tedy nakonec obsadili poslední páté místo, které nás poslalo do skupiny o 17.-19.místo. Páté
místo je pochopitelně velkým zklamáním, obzvlášť když Šimon měl v podstatě 4 postupové matchbally, nicméně je
potřeba vzít ohled na nízký věk našich hráčů a na pozitivum v podobě kvalitní zkušenosti do budoucna! Také jsme
měli smůlu na los, protože na turnaji bylo nejméně 5 zemí, které bychom dle mého názoru porazili, ale do skupiny
jsme je nedostali. Bylo tedy zapotřebí se zkoncentrovat na poslední 2 zápasy s Norskem a Itálií a zakončit turnaj na
17.místě, čímž bychom skončili o jednu pozici lépe než bylo naše nasazení.

Slovensko(18) 2-1 Norsko(19)
Los skupiny nás moc
nepotěšil, protože jsme jako
jediní měli oba dva zápasy
v sobotu a bylo tak nutné počítat
s fyzickou náročností. Cíl do
zápasu s Nory zněl jasně. Porazit
tento papírově slabší tým v co
nejkratším čase a ušetřit síly na
odpolední těžké utkání s Italy.
Bohužel tento cíl se ukázal být
utopií již v prvním zápase, ke

kterému nastoupil Hrnčo proti Aasnessi. Hrnčo vyhrál první set v exhibičním tempu a zdálo se, že vše bude v pohodě.
Ve druhém setu nicméně nepochopitelně povolil, soupeř začal bojovat a Hrnčo se dostal do obrovských potíží. Tyto
dva sety se nesly v duchu naprosté bezmocnosti Hrnča, který se nebyl schopen do zápasu vrátit a prakticky mu nic
nevycházelo. Nor tak vedl 2-1. Čtvrtý set naštěstí Hrnčo urval pro sebe, ale pátem to už byl zase skvěle bojující Nor,
který ovládal hru. Některé výměny tento Nor odehrál za hranicí pochopitelného a Hrnčo se dál trápil. Podařilo se mu
odvrátit dva matchbolly, dokonce jeden i měl za stavu 12-11, ale za stavu 12-12 v pátém setu dostal naprosto
nepochopitelný no let a zápas nakonec ztratil 12-14 v pátém setu. Hrnčův nejhorší výkon na turnaji bohužel přišel
v utkání, kde mohl týmu pomoci se dostat do poklidného vedení, ale nakonec celému týmu názorně předvedl, že
podcenění soupeře se prostě nevyplácí. I tak Hrnčo aspoň bojoval, za což mu patří dík.
K druhému zápasu nastoupil Šimon a vše vypadalo ještě hůř než u zápasu Hrnča. Šimon hrál bez nasazení a
stále se jen divil, co všechno hodně tvrdě hrající Nor trefuje. Během chvíle tak prohrával 0-2 na sety a už se zdálo, že
ani Nory neporazíme, což by byla velká ostuda. Ve třetím setu se již Šimon probral, ale i tak stále nestačil tempo
Nora, který si vypracoval náskok 8/3. Za tohoto stavu jakoby na Nora padla deka, únava a nervozita a Šimon se
hozeného prutu naštěstí chytil a set vybojoval zpět. Ve čtvrtém setu byl totálně vyčerpaný soupeř neškodným
protivníkem, ale v pátém Nor opět vstal z mrtvých. Nebýt 4 naprosto zbytečných nevynucených chyb Nora ze
začátku setu na příjmu podání, Šimon by měl ještě hodně práce. Nakonec ale zápas vybojoval v poměru 3/2 a srovnal
na 1-1.
K poslednímu rozhodujícímu zápasu nastoupila Karin proti Fjellgard, kterou porazila v individuálech 3/0 a
byla tak favoritkou. Karin konečně v týmové soutěži podala výborný výkon a Fjellgard nedala prakticky šanci. Karin se
dobře pohybovala, chodila do volejí a zakončovala důraznými killy a volej dropy. Zápas tak pro sebe a Slovensko
získala. Byla to tedy naše první výhra na turnaji, která nás ale bohužel stála hodně sil, což se pak ukázalo
v odpoledním zápase s Italy.

Slovensko(18) 2-1 Itálie(16)
K poslednímu zápasu jsme nastoupili opět se Šimonem, Hrnčem a tentokrát s Kristínou. Jako první se na kurt
postavil Hrnčo proti silnému Cipolletovi a všichni jsme čekali, jak Hrnčo zápas zvládne hlavně fyzicky. Hrnčo navázal
na svůj výkon proti Holanďanovi ze skupiny a hrál jako vyměněný oproti dopolednímu zápasu s Nory. Takticky
bezchybný výkon, podpořený dobrým pohybem a velkým množstvím chyb Itala, ke kterým jej Hrnčo neustále nutil,
se nakonec ujal vedení 2-0.
Zde už ale bylo viditelné
fyzické unavení a všiml si toho
bohužel i Ital. Začal hrát stále
více dopředu a Hrnčo tak
běhal stále víc a víc. Ital
nakonec vedl 10-6, ale Hrnčo
stáhl na 9-10, a poté přišlo
další naprosto nepochopitelné
rozhodnutí proti Hrnčovi,
které jej nakonec stálo set.
Další set byl jasnou záležitostí
Itala a v místy až fotbalové
atmosféře, o kterou se starali
hlavně Italové utkaní dospělo
až do pátého setu. Matěj
bojoval na hranici fyzických i
psychických možností, ale
nakonec to nevyšlo a podlehl
9/11. Nutno říci, že Matěj v zápase nechal vše a už dlouho jsem někoho neviděl tak zničeného po zápase a to jak po
fyzické, tak hlavně psychické stránce, když Matěje hlavně mrzelo, že ani odpoledne nepomohl týmu bodem.
K druhému zápasu nastoupil Šimon proti Contimu, který byl hodně vysoký, a zdálo se, že se bude hůře
pohybovat. Zápas prakticky kopíroval průběh Hrnčova zápasu. Šimon na soupeře vlítl, ten dělal chyby a Šimon se ujal
vedení 2/0 na sety. V té době již byly odehrány všechny ostatní zápasy, které začínaly v ten samý čas a tak se u
našeho kurtu sešla i hodně početná skupina přihlížejících a atmosféra byla vskutku hlasitá! Další dva sety Ital snad
neudělal jedinou chybu a Šimon marně hledal recept a k tomu ještě bojoval s úbytkem sil. Do pátého setu vstoupil
opět lépe Pietro a dostal se do vedení 10/7. Zde se zdálo, že už je vše rozhodnuto. Šimon se ale neskutečně vzepřel a
bojovným výkonem, podpořeným dvěma chybami Itala dokázal srovnat na 10/10. Za tohoto stavu Ital na příjmu

doslova zavřel oči a zkusil to tam střelit, a také mu to bohužel vyšlo. 4.matchball pro Contiho. Šimon, ale ani teď
neztratil koncentraci a trpělivě čekal na chyby soupeře. Ty přišly a Šimon tak zažil z odvrácené strany jaké je to otočit
zápas ze 4 matchballů a přidal důležitý bod!
K rozhodujícímu zápasu nastoupila Kika, která byla stejně jako Karin dopoledne mírně nervózní, ale stejně
jako Karin se nervozity rychle zbavila a po vynikajícím výkonu a dokonce kanárovy v druhém setu nedala soupeřce
jedinou šanci a zajistila tak našemu týmu rozhodující druhý bod znamenající konečné 17.místo v turnaji! Nutno říci,
že možná i pod dojmem našeho špatného výkonu s Nory Italové nasadily k zápasu dívek jejich značně horší druhou
hráčku, čímž to Kristíně značně ulehčili. Každopádně jsme si nestěžovali!

Slovenský tým U19 tedy skončil na ME na 17.místě. Náš cíl byl postoupit ze skupiny, což se nakonec i díky smůle
v podobě čtyř neproměněných matchballů nepovedlo, ale je zapotřebí říci, že tento velice mladý tým podával na
turnaji výborné výkony a až na menší podcenění Norského týmu vždy příkladně bojoval a dělal vše pro dobré
výsledky jak na kurtě, tak i za kurtem. Doufejme, že tato skutečnost pomůže Šimonovi a Kristíně v Portugalsku na ME
U17 a celému týmu pak na ME U19 příští rok ve Švýcarsku, kde už budou všichni věkově patřit do této kategorie!

Roman Švec

