VK TAMI v roku 2018
15. december 2018 - Ženy poslednými zápasmi v tomto roku potvrdili víťaznú náladu a vyhrali
nad rezervou Trnavy jednoznačne 3:0 a 3:0. Nastáva vianočné "ničnerobenie".
9. december 2018 - Družstvo mladších žiakov si zahralo na turnaji v Pezinku. Hrali sme proti
Pezinku, Sencu a Hamuliakovu a máme prvú historickú výhru v tejto kategórii 2:1. Chlapci dostali
sladkú čokoládovú odmenu.
8. december 2018 - Družstvo starších žiakov hralo vo Vrábľoch dva zápasy v skupine 11.-13. V
značne zdecimovanom zložení sme utrpeli dve prehry 3:0 a 3:0.
Potešili nás ženy, ktoré s Púchovom v 1. lige vyhrali a zapísali si 6 bodov za výhry 3:0 a 3:0.
1. december 2018 - Ženské družstvo hralo dva zápasy 1.ligy proti Slávii EU Bratislava-ŠG. Mladé
"pušky" so Slávie, posilnené o hráčky Extraligy nám nedali šancu. Hladko sme prehrali 3:0 a 3:0.
17. november 2018 - Naše ženy v 1.lige odohrali v nových dresoch dva rýchle zápasy proti
Novému Mestu N. Váhom/Piešťany. 6 bodov do tabuľky bolo povinných a aj bez trénerky to
dievčatá zvládli na jednotku.
17.november 2018 - Starší žiaci dohrali posledným turnajom v Púchove základnú časť súťaže. Bez
víťazstva sme sa dostali do skupiny 11.-13. a budeme hrať s Vrábľami a Revúcou. To už bude
naša kvalitatívna úroveň a pobijeme sa o prvé víťazstvá...
11. november 2018 - ženy pokračovali dvoma zápasmi 1.ligy na pôde Dinama. So zostavou
6+libero sme po prvých dvoch setoch zápas zdramatizovali, vyrovnali sme na 2:2, ale piaty set
bol nad naše sily, takže 3:2. Druhý zápas sa vyvíjal podobne, ale súper nám nedovolil zopakovať
prvé dejstvo a prehrali sme 3:1. Snáď nastúpime nabudúce v plnej zostave...
10. november 2018 - chlapci absolvovali 3. turnaj starších žiakov na domácej pôde. Na našich
silných súperov sme nestačili, všetko sme prehrali.
Pozitívom bolo mnoho divákov a chutné občerstvenie od našich milých mamičiek. Ďakujeme.
7. november 2018 - naše juniorky si zapísali prvú výhru v tejto sezóne. Zápas bol jednoznačne v
našej réžii a po cca hodine sme vyhrali hladko 3:0. V našej hre boli občas ešte chybičky, ale
história si pamätá len úspešný výsledok. Blahoželáme dievčatá!!!

3. november 2018 - Ženy hrali zápasy 1.ligy proti UK Dráčik Bratislava. V oklieštenej zostave sme
vyhrali hladko 3:0 a 3:0. Zápasy trvali len 64 a 49 minút. Boje v súťaži pokračujú.
25.október 2018 - Naše juniorky hrali 2. zápas súťaže proti ŠŠK Bilíkova "B". Striedali sme pekné
momenty so školáckymi chybami, treba sa nám viac
sústrediť na hru. Prehrali sme hladko 3:0.
20. október 2018 - Družstvo žien odohralo ďalšie dva zápasy v 1. lige žien proti Komjaticiam. Po
veľmi vyrovnanom súboji a bojovnom výkone si zarátajú do tabuľky 6 bodov za dve víťazstvá 3:1
a 3:1. Len tak ďalej...
13. október 2018 - Starší žiaci absolvovali druhý turnaj - v Trenčíne. Opäť sme nezaznamenali
víťazstvo, ale s každým zápasom získavame skúsenosti a
dobré volejbalové návyky. Veríme, že tretí turnaj už bude aj s víťazstvom...aspoň v jednom sete.
13. október 2018 - Ženy odohrali prvý zápas 1. ligy. V Trnave jeden zápas vyhrali 3:1 a druhý
prehrali 1:3. Musíme sa vyvarovať chýb na príjme podanie. To
bolo hlavnou príčinou nášho neúspechu. Ďalšie zápasy nás preveria už 20.10.2018. Tešíme sa
na fanúšikov na Podzáhradnej 51.
2. október 2018 - Družstvo starších žiakov absolvovalo prvý turnaj súťaže v Púchove. Ako nováčik
s o dosť staršími súpermi sme mali dosť malé šance a všetko sme prehrali, ale trénerka bola s
výkonom aj tak celkom spokojná. Rezervy a teda aj výzvy máme veľké.
19. september 2018 - Zmiešané družstvo ŽIACI začalo športovú sezónu na ZŠ Sibírska
(Bratislava - Nové mesto). Tréningy sú v pondelok, štvrtok a piatok vo veľkej telocvični - vstup od
ulice Legerská. Stále vítame medzi nás nových záujemcov o tento šport - chlapcov vo veku od 1315 rokov. Prvé dva tréningy na skúšku zdarma!

