Kadetky – EX – KKY – 1A
Napsal uživatel Libor Tomiška
Středa, 13 Únor 2019 17:05

O víkendu byly na třech místech v republice zahájeny boje nástavbové části extraligy kadetek.
Skupinu 1A pořádala Dukla Liberec. Do této skupiny se kvalifikovaly družstva na prvních dvou
místech ze skupiny A (Liberec a Plzeň) a ze skupiny B (Lanškroun a Šternberk).

Skupinu 1B pořádal Přerov (Prostějov, Olymp, Přerov a KP Brno).

Skupinu 1C pořádala Ostrava (Frýdek-Místek, Ostrava, České Budějovice a Chodov).

V sobotu ráno jsme vyrazili do Jablonce n/Nisou, kde se v Městské hale první turnaj
odehrával. Po pohodové cestě měly děvčata dostatek času se na utkání s prvním soupeřem,
kterým byl náš dobře známý Sokol Šternberk připravit. Věděli jsme, že nás v Jablonci čekají
velice těžké zápasy, což se v průběhu turnaje potvrdilo. Hráčky ze Šternberka jsme zaskočili
zodpovědnou hrou bez větších chyb se dostali do vedení. V dalších setech se soupeřky
rozehrály a do naší hry se vloudil zmatek a spousta chyb. Bohužel se již průběh utkání
nepodařilo otočit. Škoda, tentokrát Šternberk nepůsobil nijak přesvědčivě!

Lanškroun – Sokol Šternberk 1:3 (25:21,15:25,19:25,16:25)

Ve večerním utkání nás čekal domácí tým, který je favoritem celé soutěže. Nám se opět herně
moc nedařilo a na důrazný útok domácích jsme nenašli obranu.

Lanškroun – Dukla Liberec 0:3 (15:25,17:25,15:25)

Vylepšit náladu nám měla večeře v restauraci sportovní haly, ale opak byl pravdou. Jen cena
byla „na úrovni“!
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Naštěstí ubytování na DM bylo dobré.

Neděle

Nedělní snídaně již byla o něčem jiném a tak byla pohoda, což se potvrdilo v dalším průběhu.
Hráčky Plzně též patří ke zdatným soupeřům, ale tentokrát stál proti nim úplně jiný tým, než
který se prezentoval v sobotu. Bojovnost a touha tentokrát zvítězit byla devizou našich
volejbalistek. I přes těsnou porážku lze nedělní vystoupení hodnotit pozitivně.

Lanškroun – Volejbal Plzeň 2:3 (19:25,25:19,30:28,18:25,10:15)

Naše sestava: Chládková Aneta, Janků Michaela, Koubová Veronika, Kulhánková Nikola,
Martincová Adéla, Tylšarová Veronika, Vacková Alena, Vinterová Nela, Žerníčková Monika.

Tabulka skupiny 1A: http://www.cvf.cz/souteze/tabulka/?soutez=EX-KKY&amp;kraj=liga&amp;
kolo=0&amp;skupina=EX-KKY-1A

Příští kolo hrajeme ve skupině EX-KKY-2B, kde nás čekají hráčky Přerova, KP Brno a
Chodova. Doufáme v pořadatelství!!
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