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{phocagallery
view=category|categoryid=128|imageid=4619|detail=0|displayname=1|displaydetail=1|displaydo
wnload=1|float=left|imageshadow=shadow1}V piatok 8.5.2009 sa v Žitavanoch uskutočnil
volejbalový turnaj organizovaný miestnym volejbalovým klubom. Turnaja sa zúčasnili pozvané
družstvá : Žitavany A, Žitavany B, Tlmače, Starý Tekov, Nová Baňa a Skýcov.

Turnaja sme sa zúčastnili v zostave : Matejov Pavel st., Matejov Palko ml., Mihalík Dodo ,
Černák Miloš, Černák Roman, Zvolenský Jozef a Kaňuková Julka. Turnaj sa hral spôsobom
každý s každým (každé družstvo odohralo 5 zápasov ) a hralo sa na dva sety. Víťazstvo 2 body
, remíza 1 bod a záverečnom hodnotení pri rovnosti bodov rozhodovali získané body v setoch.

Skýcov : Nová Baňa 1 : 1 (25 : 19, 19 : 25)

Veľmi dôležitý úvodný zápas sme začali trošku s rešpektom, pretože na milom turnaji na
družstvo z Novej Bane porazilo jasne 2 : 0. Teraz sme v prvom sete výborne smečovali a
blokovali a prvý set bol jasne náš. Druhý set nastal obrat. Nezachytili sme úvod zápasu a kazili
sme často podanie. Desať pokazených podaní nám v závere chýbalo. Škoda. Ale bod proti
výbornému súperovi určite potešil.

Skýcov : Tlmače 1 : 1 (25 : 18, 18 : 25)
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Druhý najťažší súper hneď v úvode turnaja . Na prekvapenie celej haly sme opäť jasne vyhrali
prvý set a ovládli ihrisko. Všetko nám vychádzalo – podanie, smeče, prihrávky,..... Druhý set?
To isté čo v predošlom zápase. Akoby sme sa zľakli šance poraziť takého silného súpera.
Znervózneli sme a prehrali. Remíza bola spravodlivá.

Skýcov : Žitavany B 1 : 1 (25 : 16, 20 : 25)

Najslabšie družstvo na turnaji. Síce nie bojovnosťou ale vekovým a hráčskym zložením
družstva. Prvý set jasne naša záležitosť, srandičky, pohoda, jasne vyhratý set. Druhý set nočná
mora. Nedarilo sa nám absolútne nič. V podvedomí sme sa už tomu začali smiať – ďalšia
remíza ? V závere setu sme sa po oddychovom čase predsa len zmobilizovali a začali sa
doťahovať na súpera . Nestačilo to. Prehrali sme druhý set, získali tretiu remízu, ktorá nás v
záverečnom hodnotení bude mrzieť.

Skýcov : Starý Tekov 1 : 1 ( 25: 19, 19 : 25)

Podobne ako prvé dva zápasy. Prvý set jasne náš a druhý opäť prehra. Treba však už započítať
únavu oboch družstiev. Prvý zápas sme hrali okolo 9:30 a tento o 16.00 hodine. Bolo to ozaj
náročné.

Skýcov : Žitavany A 0 : 2 (26 : 28, 16 : 25)

Najdôležitejší zápas pre obe družstvá. Nám stačila remíza na tretie miesto a Žitavany museli
vyhrať. Tomu bola podriadená aj taktika. V búrlivej atmosfére, ktorú vytvorili domáci fanúšikovia
sa odohrával tuhý boj. Po dlhých a krásnych výmenách sme v prvom sete viedli už 25 : 24 a
predsa sa nám nepodarilo set doviesť do víťazného konca. Prehrali sme 26 : 28 a tento set nás
bude dlho mrzieť. Druhý set už bol jasne v réžii domáceho družstva. My sme záver nezvládli a
nervóznou hrou získali najmenej bodov v sete v celom turnaji. Nepodržali sme sa navzájom a
bola to skôr ukážka našej neschopnosti si pomôcť a nehádať sa ako zlepšená hra Žitavian.
Žitavany zaslúžene vyhrali 2 : 0.
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V turnaji sme skončili na nepopulárnom 4. mieste ale môže nás tešiť zlepšená hra oproti
predošlým turnajom a to, že ako jediné družstvo sme neskoršiemu víťazovi – Novej Bani zobrali
bod a vyhrali jeden set. Musíme sa naučiť vyhrávať zápasy. Nie je možné, aby sme štyri zápasy
vyhrali prvý set a neboli schopní dotiahnuť zápas do víťazného konca.

V závere by som chcel chalanom zo Žitavian poďakovať za veľmi dobre pripravený turnaj ,
organizáciu a taktiež výborné občerstvenie. Verím, že sa takto o rok so všetkými priateľmi z
iných družstiev stretneme opäť o rok J
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