
Hodnotenie Majstrovstiev Európy do 15 rokov 

ME do 15 rokov sa v roku 2016 odohrali v Kazani.  Hráči  nominovaní na toto vrcholné 

podujatie absolvovali pred odchodom krátke  sústredenie v Ilave pod vedením trénerky Júlii 

Poláčkovej a trénera Jána Jurčiaka. Nominovanými hráčmi boli: Antoška Andrej, Horák Jakub, 

Žuravlov Erik, Tarcalová Mia, Chmurovičová Júlia a Csonková Katarína. Na ME mohol jeden 

hráč nastúpiť len v dvoch disciplínach. Hráči vycestovali do Kazane pod vedením trénerky 

Júlie Poláčkovej letecky z Budapešti. Po prílete bolo ubytovanie zabezpečené v dedinke 

univerziády. Po ubytovaní sa celý tím presunul do haly, kde práve prebiehala súťaž družstiev 

dospelých a naši hráči tak mali možnosť sledovať zápasy našich hráčov. V popoludňajších 

hodinách hráči absolvovali ľahký tréning a na druhý deň hráči zasiahli do bojov. 

Prvým zápasom našich bol zápas zmiešanej štvorhry na ktorý nastúpil pár: Žuravlov/ 

Csonková proti dvojici z Ukrajiny. Celý zápas sa v niesol v duchu opatrnosti a zviazaných rúk. 

Z našich hráčov bol cítiť veľký rešpekt a zviazanosť. Určite neukázali v tomto zápase všetko, 

čo vedia, urobili mnoho nevynútených chýb, čo sa odzrkadlilo na výsledku. Svoj prvý zápas 

prehrali v pomere 21 -13, 21- 15. 

Ako druhý mixový pár nastupovala dvojica: Horák / Tarcalová proti dvojici z Cypru. V tomto 

zápase mali naši hráči navrch a svojich súperov zdolali v dvoch setoch 21 -11, 21 – 18. Tak sa 

zrodil prvý postup našich hráčov do druhého kola. V druhom kolo nás čakal súper z Dánska. 

Už pri nástupe na kurt naše sebavedomie z predošlého zápasu upadlo a to už pri predstave, 

že ideme hrať proti Dánom. Aj napriek tomu sa mladí snažili ale na dánsky pár nestačili.  Ako 

sa neskôr ukázalo naši si zmerali sily s neskoršími majstrami Európy. 

Po zmiešaných štvorhrách nasledovali zápasy v dvojhrách. V nich sa predstavili najprv chlapci 

a to Erik  a Andrej a z dievčat Katka a Julka. Najbližšie k víťazstvu mal Andrej, ktorý v prvom 

kole proti Holanďanovi vyhral prvý set v pomere 21 – 12, no v ostatných dvoch urobil 

neskutočne veľa zbytočných chýb. Veľa košíkov mu lietalo von z kurtu a žiaľ oba sety prehral 

v pomere 21-18 a21- 16. Blízko k postupu mal aj Erik, ktorý nastúpil proti hráčovi zo Škótska. 

Celý prvý set vyhrával až do stavu 20- 16 kde zrazu stratil kontrolu nad svojou hrou, prišli 

chyby v rozohrávkach a súper otočil set vo svoj prospech v pomere  20- 22. Druhý set mal 

podobný priebeh Erik v prvej polovici do 11 kontroloval hru no zase prišiel zlom set prehral 

21 – 14. 

V dievčenských dvojhrách nastúpila na svoj prvý zápas Katka. Súperkou jej bola nasedá 

hráčka z Nemecka.  Katka hrala v rámci svojich síl. Nemecká hráčka začala hrať rýchly 

a útočný bedminton na ktorý Katka nenašla recept. Svoj zápas prehrala 21 – 9, 21 – 11. 

V druhej dvojhre sa predstavila Julka. Julka, hráčka vekom ešte U 13 nastúpila proti Bulharke. 

Súperku sme poznali z predošlých turnajov. Julka mala hru pod kontrolou, vyhrávala no 

v polovici oboch setoch sa zľakla víťazstva a prehrala 21 – 16, 21 – 15.  

 



Vo štvorhrách sa na ME predstavili Mia a Julkou a Andrej s Kubom. V tomto prípade nám los 

veľmi neprial. Aj napriek tomu, že chlapci mali v prvom kole bye, v druhom na nich čakala 

nasadená dvojica z Dánska. Chlapci hrali v rámci svojich možností, no na súpera nestačili. 

Prehrali 21 – 9, 21 – 14 .Najväčším problémom našich bolo dostať sa do hry cez podanie 

a rozohrávku. Dievčatá mali taktiež „šťastie „ na los. V prvom kole si zmerali sily s fyzicky 

vyspelejšími hráčkami z Turecka a neskoršími víťazkami ME.  Prvý set hrali s rešpektom, no 

v druhom sete po opadnutí rešpektu naše dievčatá ukázali peknú hru plnú výmen a útočných 

kombinácii. Turecká obrana bola však  neprekonateľná.  

Na záver chcem povedať, že pre našich mladých hráčov bola účasť na tomto podujatí 

dôležitou skúsenosťou. Veľkou brzdou našich hráčov je sebavedomie. Často prehrávame 

zápasy v ktorých máme celý čas navrch. Neveríme si a na kurt často nastupujeme ako 

porazený . Je preto veľmi dôležité absolvovať mnoho turnajov v zahraničí.  

Pre hráčov bol tento turnaj istou  previerkou ich sebavedomia a uvedomenia si dôležitosti 

a potreby zdokonaľovania sa, potreby tvrdého, pravidelného každodenného tréningu. Ostáva 

len na nich ako s touto skúsenosťou naložia. 

 


