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BRATISLAVA 17. apríla (WEBNOVINY) - Rovnako ako vlani aj v tejto sezóne budú o titul
volejbalových majsteriek Slovenska bojovať vo finále play-off bratislavské kluby Slávia EU a
Doprastav.
Titul obhajujú &quot;vysokoškoláčky&quot;, tohtoročné finále, ktoré sa začína v stredu 18.
apríla, je však bez favorita.
Od ukončenia semifinále uplynuli už tri týždne. Kým Slávia sa mohla celý čas pokojne
pripravovať, &quot;doprastaváčky&quot; ešte niekoľko dní žili v neistote, keď sa riešila
&quot;kauza&quot; opakovania prvého semifinálového zápasu s VŠK Paneurópa Bratislava.
Arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) nakoniec rozhodla, že duel sa
nebude hrať ešte raz a potvrdila výsledok z ihriska (Doprastav zvíťazil 3:0).
Doprastav sa pripravoval bez trénerky
&quot;Absolvovali sme rekondičné tréningy, dievčatá si doliečovali ´boľačky´, posledný týždeň
už sme dolaďovali formu, aby hráčky boli na finále pripravené. Odohrali sme niekoľko
modelovaných prípravných zápasov. Myslím si, že všetko je tak, ako má byť,&quot; povedal v
rozhovore pre SITA deň pred začiatkom finálovej série hranej na tri víťazstvá tréner Slávie EU
Martin Hančík.
Kormidelníčka Doprastavu Eva Koseková mala reprezentačné povinnosti, s juniorkami
úspešne absolvovala v Bardejove kvalifikačný turnaj o postup na majstrovstvá Európy.
&quot;Prípravu viedol generálny manažér Marek Rojko. Má skúsenosti, konzultovali sme
všetko cez telefón. Ja verím, že družstvo je pripravené na vrchol sezóny,&quot; uviedla Eva
Koseková.
Slávia a Doprastav sa v tejto sezóne stretli štyrikrát, víťazstvá si spravodlivo podelili. V
základnej fáze Stredoeurópskej ligy vyhrali &quot;slávistky&quot; na ihrisku Doprastavu v PKO
3:2, súperky im to v odvete vrátili, keď ich v športovej hale Mladosť zdolali 3:1. Rovnako 3:1
potom &quot;doprastaváčky&quot; zvíťazili aj vo finále Slovenského pohára, v súboji o konečné
3. miesto v SEL na Final Four tejto nadnárodnej súťaže zase 3:1 triumfovali
&quot;vysokoškoláčky&quot;.
Aj to je dôkazom, že finálová séria extraligy môže byť zaujímavá, dramatická a maximálne
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vyrovnaná. &quot;Určite nebude žiadnu úlohu hrať domáce prostredie, veď sa stretávajú
bratislavské tímy, ktoré halu súpera dokonale poznajú. Rozhodovať bude aktuálna forma a
možno kus šťastia,&quot; prognózuje Martin Hančík. &quot;Bude to vyrovnané, dúfam, že
dievčatá sú vo forme a dokážu to predať na ihrisku,&quot; zakontrovala Eva Koseková.
Hráčky Slávie chcú pokračovať v zlatej zbierke
Doprastav prešiel cez štvrťfinále so Žiarom nad Hronom a semifinále s bratislavskou
Paneurópou bez straty setu.
Slávia potrebovala na postup do bojov o titul takisto iba päť zápasov, ale s COP Nitra i
VISTAreal Pezinok prehrala v oboch sériách po jednom sete. I to je dôkazom suverenity oboch
tímov na slovenskej ženskej volejbalovej scéne.
Slávia je historicky najúspešnejším slovenským volejbalovým tímom. K ich trinástim titulom v
ére štátnej samostatnosti treba pripočítať aj deväť z federálneho obdobia. Doprastav si na zlato
siahol doteraz iba jediný raz - v roku 2009.
&quot;Určite chceme v zlatej zbierke pokračovať. Chceme sa pobiť o obhajobu z vlaňajška. V
náš prospech hovorí aj to, že keď sme v tejto sezóne boli v kompletnej zostave, Doprastav sme
zakaždým zdolali. Teraz môžeme nastúpiť v plnej sile...,&quot; nedokončil Martin Hančík.
&quot;Ja sa na finále teším. Nech vyhrá lepší,&quot; uzavrela Eva Koseková.
Hrá sa aj súboj o bronz
Finále sa hrá na tri víťazné zápasy, tímy si budú striedať výhodu domáceho prostredia. Prvý,
tretí a prípadný piaty sa bude hrať v ŠH PKO, druhý a prípadný štvrtý v Mladosti. Začína sa v
stredu 18. apríla, ďalšími termínmi sú 21., 25., prípadne 27. apríl a 2. máj.
Paralelne s finále sa bude hrať aj o bronzové medaily. V súboji o konečnú tretiu priečku sa
rovnako v sérii na tri víťazstvá stretnú VISTAreal Pezinok s VŠK Paneurópa Bratislava. Prvé
dva zápasy majú zhodné termíny s finále, od tretieho zápasu je séria o bronz posunutá o jeden
deň (26., prípadne 28. apríla a 3. mája).
Program finále play-off
18. apríla (streda): VK Doprastav Bratislava - Slávia EU Bratislava - ŠH PKO (17.00)
21. apríla (sobota): VK Slávia EU Bratislava - VK Doprastav Bratislava - ŠH Mladosť (17.00)
25. apríla (streda): VK Doprastav Bratislava - Slávia EU Bratislava - ŠH PKO (17.00)
28. apríla (sobota): VK Slávia EU Bratislava - VK Doprastav Bratislava - ŠH Mladosť (17.00)
2. mája (streda): VK Doprastav Bratislava - Slávia EU Bratislava - ŠH PKO (17.00)
Prehľad vzájomných zápasov finalistov v sezóne 2011/12:
Stredoeurópska liga:
Základná časť:
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Slávia EU Bratislava - VK Doprastav Bratislava 1:3 (22:25, 16:25, 25:15, 20:25)
VK Doprastav Bratislava - Slávia EU Bratislava 2:3 (25:19, 11:25, 20:25, 25:20, 7:15)
Final Four - zápas o 3. miesto:
Slávia EU Bratislava - VK Doprastav Bratislava 3:1 (25:17, 19:25, 25:13, 25:15)
Finále Slovenského pohára vo volejbale žien 2011/2012:
VK Slávia EU Bratislava - VK Doprastav Bratislava 1:3 (-22, 21, -19, -23)
Prehľad doterajších majstrov Slovenska v ére štátnej samostatnosti:
1993 Slávia UK Bratislava
1994 Slávia UK Bratislava
1995 Slávia UK Bratislava
1996 Slávia UK Bratislava
1997 Žilina
1998 Žilina
1999 Slávia UK Bratislava
2000 Slávia UK Bratislava
2001 Slávia UK Bratislava
2002 Slávia UK Bratislava
2003 Slávia UK Bratislava
2004 Slávia UK Bratislava
2005 OMS Senica
2006 OMS Senica
2007 OMS SH Senica
2008 Slávia UK Kúpele Dudince Bratislava
2009 Doprastav Bratislava
2010 Slávia UK Bratislava
2011 Slávia UK EU Bratislava
2012 ? ? ?
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