Vysokoškolská liga vo volejbale žien
Zimný semester 2016

Foto: Družstvo žien SvF STU

V prvej časti vysokoškolskej ligy sme odohrali päť zápasov v skupine. Naše dievčatá potvrdili
úlohu favorita a všetky odohrali víťazne, dokonca bez straty čo len jediného setu. Postúpili sme
z prvého miesta do finálovej skupiny, ktorá sa bude hrať počas letného semestra.

1. zápas: 19.10.2016
Filozofická fakulta UK – Stavebná fakulta STU

: 0:3

Zostava SvF STU: Molnárová, Kubaliaková R., Kubaliaková J., Santová, Gašpárková, Kollárová
(Vargová, Schwarzová)
Zhodnotenie: Zo začiatku boli dievčatá veľmi nervózne nakoľko išlo o prvý zápas v sezóne.
V niektorých situáciách nastávali nedorozumenia a herne sme sa hľadali. Ukázala sa však sila
jednotlivkýň nášho družstva, ktoré majú bohaté skúsenosti s ťažkými zápasmi a v prvom sete podržali
náš tím. V ďalšom priebehu hry sa rozohrala nahrávačka, ktorá dostala do hry aj ostatné hráčky
a pokračovali sme už v kolektívnom výkone.

2. zápas: 27.10.2016
Obchodná fakulta EU – Stavebná fakulta STU

0:3 (9:25, 22:25, 20:25)

Zostava SvF STU: Gašpárková, Kollárová, Kubaliaková R., Molnárová, Santová, Vargová, L- Hancková
Zhodnotenie: Úvod zápasu sme mali jednoznačne pod kontrolou. Ťažili sme z dobrého podania
Molnárovej, ktoré nám zabezpečilo viac ako desať bodový náskok. Boli sme jasne lepšie v útoku aj
v obrane a s prehľadom sme zvíťazili 25:9. V ďalšom sete súper zlepšil všetky herné činnosti a naopak
my sme začali robiť chyby na prihrávke. Celý set bol vyrovnaný a rozhodovalo sa až v koncovke,
v ktorej sme hlavne na sieti prevýšili domáce hráčky a vyhrali 25:22. Do tretieho setu sme nastúpili už
koncentrovanejšie a stabilizovali sme predovšetkým príjem podania. Hrali sme si vlastnú hru, na
útoku sme boli oveľa razantnejšie a aj keď sme na konci setu zbytočne poľavili, víťazstvo 3:0 sme si
ustrážili.

3. zápas: 8.11.2016
Lekárska fakulta UK – Stavebná fakulta STU

0:3 (11:25, 7:25, 12:25)

Zostava SvF STU: Molnárová, Kubaliaková J., Kubaliaková R., Gašpárková, Santová, Kollárová, L Hancková (Vargová, Schwarzová)
Zhodnotenie: Herná kvalita v tomto zápase bola jednoznačne iba na našej strane. Aj keď hráčky
Lekárskej fakulty sa snažili, naše dievčatá ich prevýšili vo všetkých činnostiach. Už séria našich podaní
v úvode tohto duelu naznačila, akým smerom sa bude zápas vyvíjať. Dodržiavali sme taktiku na
servise, s ktorým mali súperky veľký problém, odtiahli sme ich od siete, následne ubránili prevažne
v poli a založili protiútok. Náš útok zo všetkých zón bol razantný a kvalitne prevedený. Súpera sme
skoro vôbec nepustili k hre, naopak my sme mohli variovať v herných kombináciách a zapojiť všetky
hráčky do hry. Zápas sme vyhrali s prehľadom 3:0.

4. zápas: 14.11.2016
Prírodovedecká fakulta UK – Stavebná fakulta STU

0:3 (16:25, 3:25, 25:27)

Zostava SvF STU: Molnárová, Kubaliaková R., Gašpárková, Santová, Kollárová, Vargová, L- Hancková
(Schwarzová)
Zhodnotenie: Dievčatá vstúpili do zápasu veľmi dobre. Aj keď sa hráčky Prírodovedeckej fakulty snažili
s nami držať krok, nedali sme im veľa priestoru. Ukázala sa sila nášho podania, razancia na útoku
a dobrá obrana na sieti, keď sa nám darilo ubrániť útok súpera 1. a 2. sledom. Druhý set bol čisto
o našom kvalitnom podaní, keď najskôr kapitánka Molnárová potiahla šnúru ôsmych bodov a po nej
Radka Kubaliaková neskutočných 21 bodov. V treťom sete sme dostali súpera do tempa, keď sme
poľavili na podaní a začali si skúšať náročnejšie kombinácie na útoku. Z čoho pramenili aj viaceré
nedorozumenia vďaka ktorým súperky vyrovnali. Vyrovnaný stav bol až do 24:24, až kým sme zápas
neukončili úspešnými útokmi zo zóny 4. Nakoniec sme zvíťazili 27:25.

5. zápas: 21.11.2016

Stavebná fakulta STU – Akadémia policajného zboru 3:0 (25:19, 25:21, 25:10)
Zostava SvF STU: Gašpárková, Santová, Schwarzová, Molnárová, Kubaliaková J., Vargová, L- Hnacková
Zhodnotenie: Už predzápasová rozcvička predznamenávala, že to môže byť vyrovnaný zápas. Hlavne
po posledných dvoch „ľahkých“ víťazstvách museli naše dievčatá začať hrať oveľa zodpovednejšie
a s väčším dôrazom. Od začiatku sme sa snažili využiť domáce prostredie a zatlačiť súpera podaním.
Až do polovice prvého setu sme sa striedali vo vedení, ale následne sa nám zlepšenou hrou podarilo
vytvoriť náskok a ten sme udržali až do konečného stavu 25:19. Druhý set sme pokračovali
v nastolenom tempe, hneď v úvode sme zatlačili súperky od siete a bez problémov sme sa
presadzovali na sieti. Vďaka zbytočnému poľaveniu a sérii vlastných chýb v záverečnej fáze sa
hráčkam APZ podarilo skorigovať stav na 25:21. Záverečný set už pripomínal exhibíciu v podaní
našich hráčok. Od začiatku až do konca hrali koncentrovane a súperkám nedovolili skoro nič
a následne zaslúžene jednoznačne zvíťazili 25:10 a celkovo 3:0.

