Správa koučky ženskej reprezentácie na ME espoirs 2019

ME trojíc žien a mužov 2019 v kategórii espoirs (od 18 do 22 rokov) sa konali vo Francúzsku v SaintPierre-les-Elbeuf v termíne 03.10. – 06.10.2019.
Na ženských ME sa zúčastnilo 10 reprezentácii. Slovenskú republiku reprezentovala trojica :
KristínaGemainerová (HOHENLOHE), Daniela Vargová (KPPS) a Alexandra Šebeňová (CAP), pod
vedením koučky Andrei Fratričovej (HOHENLOHE).

Keďže sa týchto ME zúčastnilo iba 10 krajín, tak organizátori zvolili systém hry každý s každým. Po
odohratých zápasoch sa urobilo poradie a prvé štyri tímy hrali hlavnú súťaž, ďalšie štyri tímy Pohár
národov a posledné dva tímy vypadli.
Šampionát sa začal súťažou ME v petanque streľbe na presnosť. Tu nás veľmi dobre reprezentovala
Kristína Gemainerová, ktorá si tu urobila dva osobné rekordy. Prvý bol hneď v kvalifikácii, kde
nastrieľala krásnych 25 bodov, vďaka čomu sa priamo zo štvrtého miesta kvalifikovala do štvrťfinále.
Vo štvrťfinále nastúpila proti Francúzke Emme Picard, ktorú riadne potrápila a myslím, že ešte nikdy
nebolo Slovensko tak blízko k vyradeniu Francúzska ako v tomto napínavom súboji. Nakoniec
prehrala so cťou 27:32. 27 bodov bol druhý Kristínin osobný rekord. Táto súťaž bola pre mňa
skutočne fantastickým zážitkom.

A teraz k samotným zápasom nášho tripletu. Los nám veľmi neprial, lebo prvých šesť zápasov sme
hrali proti dosť silným tímom a hoci aj tie by sa dali poraziť, no bolo to pre dievčatá veľmi náročné.
1. Kolo proti Turecku sme prehrali 3:13, Turkyne hrali veľmi pekne a naše dievčatá sa iba
rozbiehali.
2. Kolo proti Belgicku sme už zahrali pekne, ale prehrali sme 5:13
3. Kolo proti Nemecku sme rozbehli fantasticky, lebo sme viedli 9:0, potom však Nemky zabrali
a nakoniec sme prehrali 9:13
4. Kolo proti Francúzsku sme začali síce rozpačito, pod psychickým tlakom, ale po nástupe
psychicky najsilnejšej hráčky nášho tímu Alexandry na pozíciu strelca sme dali zaskočeným
Francúzkam 4 body a rysovali sa aj ďalšie 4, ale to sa nám žiaľ už nepodarilo. Prehrali sme
4:13.
5. Kolo proti Švajčiarsku naštartovalo naše ambície a dievčatá hrali veľmi dobre, no napriek
tomu sme opäť prehrali 11:13.
6. Kolo proti Španielsku sme žiaľ tiež prehrali 4:13.
Čakali nás ešte tri kolá proti pomerne zdolateľným súperkám, nuž ale únava, sklamanie
a silný psychický tlak z toho, že ak chceme postúpiť,musíme teraz vyhrať všetky tri
zápasy,zapríčinili, že sa nám podarilo vyhrať iba posledný proti Češkám (keď už o nič nešlo).
7. Kolo proti Maďarsku sme prehrali 2:13
8. Kolo proti Anglicku sme prehrali 8:13
9. Kolo proti Českej republike sme po veľmi peknom a už uvoľnenom výkone vyhrali 13:6
Teda s jednou výhrou sme obsadili konečné 10. miesto a tým sa pre nás šampionát skončil.
Na záver musím skonštatovať, že dievčatá majú veľký potenciál a pri pravidelných tréningoch
by mohli pri svojom budúcom reprezentovaní Slovenska, podľa mňa, dosiahnuť fakt pekné
výsledky.
A ešte môj postreh zo všetkých šampionátov, ktorých som sa zúčastnila, či už ako delegátka,
koučka alebo reprezentantka. Veľa hráčov a nie len našich má problém s výberom a použitím
vhodnej plasérskej techniky na daných terénoch. Čiže rozhodne odporúčam trénovať
a následne používať všetky plasérske techniky a nie len jednu, tú na ktorú sme najviac
zvyknutí.
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