
 

Majstrovstvá Európy tímov 

U15 a U17 juniorov 
 

sa konali v Prahe 11. – 14. mája 2017.  

Slovenskú republiku v kategórii U15 zastupovali hráči Ella Galová, Klára Kohlerová, Jakub 

Strapek a Matúš Maťas pod vedením juniorského reprezentačného trénera Romana Šveca. 

Ponúkame stručný prehľad ich pôsobenia na turnaji podľa správ trénera. 

 

 

11. máj 2017, predpoludnie 

Prvý zápas:   Slovensko (17) proti Wales (8) 

Dobré výkony a snaha, ale súper bol nad naše sily.  

Kubo mal na ME premiéru. Matúš drel, ale fyzicky na súpera nestačil. Ella bola vyrovnanou 

súperkou, ale tiež svojej partnerke podľahla 

Slovensko – Wales: 0-3 

 

  



 
 
 

11. máj 2017, popoludnie 

Druhý zápas:  Slovensko (17) proti Írsko (4) 

Ani proti silnému Írsku sa našim hráčom nepodarilo získať set.  

Kubo sa postavil proti víťazovi British JO a rozdiel bol vidieť. Matúš hral lepšie ako 

predpoludním, ale súper mal svoje kvality! Kláru bohužiaľ tradične prepadla nervozita a tak na 

svoju súperku nestačila, hoci by inak určite mohla myslieť na výhru. 

Slovensko -  Irsko: 0-3 

 

 

12. máj 2017 

Oslavujeme prvú výhru a postup! 

Tretí zápas:  Slovensko (17) – Nórsko (20) 

Náš najdôležitejší zápas! 

Jakub aj napriek veľkej snahe opäť výhru nedosiahol a Klára potvrdila svoju pozíciu jasnej 

favoritky. Všetko mal teda rozhodnúť Matúš, ktorý doslova vydrel výhru 11-9 v 5. sete po 

obrovskej bitke s oveľa vyšším a mohutnejším súperom! 

Čakajú nás teda boje o 13. - 18.miesto. 

Slovensko – Nórsko: 2-1 

 

  

https://www.facebook.com/groups/123418714381654/permalink/1485630271493818/
https://www.facebook.com/groups/123418714381654/permalink/1486457378077774/


 

13. máj 2017 

Štvrtý zápas:  Slovensko (17) - Škótsko (9) 

Ella odohrala veľmi vyrovnaný zápas a chýbalo jej iba trocha šťastia a viac dodržiavať taktiku; 

napokon prehrala 2/3. Kubo odohral svoj najlepší zápas na ME, ale opäť z toho bola „iba“ 

prehra 0/3. 

Matúš k zápasu, ktorý už o ničom nerozhodoval, pristúpil ležérne a výsledkom bola prehra 

a zranené lýtko. 

Zajtra nás v zápase o 17. miesto čaká Švédsko, ale bohužiaľ Matúš už nebude môcť nastúpiť. 

Slovensko – Škótsko: 0 - 3 

 

 

14. máj 2017 

Piaty zápas  Slovensko (17) - Švédsko 

Slovensko U15 skončilo na ME družstiev do 15 rokov na r. 2017 na 18. mieste! 

Záverečný zápas sa niesol v priateľskej atmosfére. 

Matúš zápas skrečoval, Kubo drel, ale prehral 0/3. Klára bola opäť príliš nervózna a tak 

najzaujímavejší zápas odohrala Ella proti švédskej chlapčenskej dvojke. Ella drela a Švéd si 

skoro prestal robiť srandu. Ella síce nakoniec prehrala 1/3, ale ukázala skvelý zápas.  

Celkovo sme teda so Švédmi prehrali 0/3. 

 


