VK TAMI v roku 2022

4.6.2022 Žiaci VK TAMI, ako vicemajster Bratislavy, si vybojovali účasť na semifinálovom
turnaji v Komárne. O 11:00 sme hrali proti VK Spartak Komárno. Domácemu družstvu sme
boli vyrovnaným súperom a po bojovnom výkone bolo na sety 1:1.V treťom sete za stavu
10:6 pre nás sme sa asi zľakli víťazstva a nedokázali sme vzdorovať viac. Prehrali sme 3:1. O
13:00 Komárno-Stará Ľubovňa 0:3. O 15:00 nás čakali starší žiaci z VKM Stará Ľubovňa. Už
tradične, šikovní východniari, nenechali nič na náhodu a hrali pekne. V treťom sete sme
ukázali veľmi dobrý volejbal, bojovali sme a nedali nič zadarmo. Ale zázrak sa nekonal, hoci
20 bodov je výborných. Prehrali sme 3:0. Finálový turnaj bude bez nás...snáď
nabudúce...Rodičom za podporu a všetkých chlapcom za výkony patrí veľké ĎAKUJEME.
9.5.2022 Žiaci dohrávali posledný zápas základnej časti súťaže na Hálovej proti VKP "A".
Vyhrali 1:3, Čaká nás semifinálový turnaj a možno aj finálový...
8.5.2022 Posledné zápasy kadetov v súťaži sme hrali proti VK SPU Nitra. V prvom zápase
hrali chalani odovzdane a bez zápalu a prehrali hladko 0:3. Druhý zápas začal veľmi dobre,
bojovne, emočne aj herne oveľa lepšie. Vyhrali sme prvý set a zaskočili súpera dobrou hrou.
Ďalšie dva sety boli veľmi vyrovnané, no nad naše sily a všetky sme v koncovkách prehrali.
Posledný set už chlapci neverili vo víťazstvo a súper vyhral zaslúžene 1:3. Ďakujeme
chlapcom za výkony v sezóne 2021/2022 a tešíme sa na nové výzvy v sezóne 2022/2023.
3.5.2022 V súťaži junioriek sme odohrali posledné stretnutie. Súperom bola IMA Bratislava.
Prehrali sme 3:0 a v štvorčlennej súťaži sme obsadili posledné miesto.
3.5.2022 Po juniorkách hrali ženy o 3. miesto v BVL súťaži. Súper bol živý, pohyblivý a
nedovolil nám veľa. Zaslúžene sme prehrali 0:3 a obsadili konečné 4. miesto. Na prvú účasť v
BVL je to pekné umiestnenie.
2.5.2022 Žiaci vycestovali do Hamuliakova, aby odohrali jeden zápas v riadnom poradí kôl a
jeden zápas dohrávaný. V prvom zápase sme dobre začali, ale chybami sme dali súperovi
šancu. Našťastie v dramatickej koncovke sme zápas zvládli 2:3. Druhý zápas už bol jasný,
vyhrali sme hladko 0:3. Domov sme sa dostali neskoro, unavení, ale spokojní s dvoma
výhrami.
1.5.2022 Tri naše družstvá "najmenších" (ročník 2009 a mladší) sa zúčastnili jarného
Dunajského pohára, ktorý organizuje OBv SVF Bratislava. Na FEI STU sa hrali tri skupiny
dievčat po 4 družstvá na 3 ihriskách. Chlapci hrali v jednej skupine 5 družstiev. My sme mali
dve dievčenské družstvá a 1 chlapčenské družstvo. Bolo vidieť veľký herný rozdiel družstiev,
ktoré už majú zápasy v súťažiach a ktoré nesúťažia. Všetci si ale dobre zahrali, dostali
tradičné tričko a dobrý obedík. Umiestnenie nie je podstatné:-(
27.4.2022 Mladučké hráčky v našom družstve junioriek sa boja všetkých starších súperov a
hladko prehrávajú. Aj dnes bola nad ich sily Bilíkova "B". Hladká prehra 3:0 mrzí.

26.4.2022 Zápasy žiakov proti VKP sú tradične bojovné a niekedy prekvapivé. Dnes sme
prekvapili my a vyhrali sme 3:0.
26.4.2022 Ženy ale v druhom kole play off BVL neprekvapili a podľahli na pôde dobrého
súpera. Nové mesto - TAMI 3:0. Budeme tak hrať o 3.miesto v BVL.
21.4.2022 V ženskej časti BVL ide do tuhého - začína play off. Prvým súperom bol VK GAB
Senec. Aj napriek účasti len 6 našich hráčok sme predviedli výborný volejbal, technicky aj
takticky sme súpera prevýšili a víťazstvom 3:0 sme postúpili do 2.kola.
12.4.2022 Tak ako včera, tak aj dnes... Žiaci zase dohrávali zápas ešte z 3.kola. Súper bol
slabší a zápas sme vyhrali 3:1. Hrali sme dobre, len v treťom sete sme si dali malý "oddych",
ktorý súper využil a získal set.
11.4.2022 Žiaci stále dohrávajú nedohrané zápasy kvôli Korone, a tak sme hrali 2x za sebou
proti VKP "B". Názvom "B", ale kvalitou "A" družstvo nás porazili hladko v oboch zápasoch
3:0. Zahrali si aj naši benjamínci (roč.nar. 2009 a 2008).
10.4.2022 Kadeti hrali proti Skalici v Holíči. Súpermi boli chlapci vekovo už juniori, ktorí
nemajú vlastnú súťaž. Táto ich mentálna výhoda nám zväzovala ruky a sety v zápasoch boli
ako na hojdačke - na 24 bodov naša výhra a na 8 bodov naša prehra...Celkovo sme bojovali,
aj dobre zablokovali, ale ešte tomu chýbal kúsok volejbalového šťastia. Dnes iba 3:1 a 3:0.
7.4 2022 Ženy dohrávali zápas z 11. kola BVL proti Novému Mestu. Súper hral skutočne
veľmi dobre a dovolil nám jeden víťazný set a to bolo všetko. Prehrali sme 1:3
3.4.2022 Kadetom začali zápasy v skupine o umiestnenie (6.-9.miesto). Prvé dva zápasy
boli u súpera v Novom meste n.V. V prvom sete prvého zápasu sme súpera zaskočili dobrou
hrou a vyhrávali sme už 18:24. Bohužiaľ set sme prehrali a psychická pohoda sa stratila.
Dokázali sme ešte zabojovať v treťom sete, ktorý sme vyhrali, ale to bolo všetko a zápas
skončil 3:1. Druhý zápas bol opäť bojovný, ale koncovky sme nezvládli a zápas prehrali 3:0.
31.3.2022 Mladé hráčky TAMI v juniorskej súťaži moc vody nenamiešajú. Nehrajú zle, ale
stresujú neskutočne. V Hamuliakove nám súperky nedali ani najmenšiu šancu, v jasnom
zápase sme dali len 19 bodov a prehrali 3:0.
29.3.2022 Zápasy žiakov sú ako nekonečná telenovela, dohráva sa a dohráva sa a... Dnes
to bol ďalší zápas TAMI - VKP "A" a uspeli sme 3:1.
22.3.2022 Juniorky hrali proti súperkám z IMA Bratislava konečne v ich hale. Prvé dva sety
sme prehrali hladko a tretí sme v dramatickej koncovke vyhrali 23:25. Pomerne dobre
podávali, voľačo chytili aj v poli a zaslúžene sa tešili z víťazného 3. setu. Ďalšie dva sety boli
na nulu, lebo súper musel uvolniť telocvičňu futbalistom...aj také veci sa stávajú.
22.3.2022 Vyhrali aj naši starší žiaci. Zopakovali dobrý výkon z minulého týždňa a porazili
VKP "A" hladko 3:0. Snáď pribudnú ďalšie víťazstvá.

16.3.2022 Ženy hrali posledný zápas dlhodobej časti. Boj proti Bilíkovej, o 1. miesto v BVL,
nezvládli a prehrali 3:0. Súper bol oveľa lepší, posilnený hráčkami z EXŽ a zaslúžene vyhral.
15.3.2022 Ďalší dohrávaný zápas absolvovali starší žiaci a vyhrali hladko 3:0 nad súperom z
Hamuliakova. Blahoželáme, len tak ďalej mládenci!
13.3.2022 Kadeti cestovali do Púchova, kde zápasmi ukončili dlhodobú súťaž. Obidva
zápasy prehrali 0:3 a 0:3. Pochvalu znesie len 2. set prvého zápasu, kde chlapci zabojovali.
10.3.2022 Ženy hrali s najslabším súperom v BVL, Slovenskými elektrárňami. Vyhrali
hladko a rýchlo 3:0.
8.3.2022
Juniorky hrali dva dohrávané zápasy proti IMA Bratislava. Stále vidieť
nezohratosť a neskúsenosť družstva. Prehrali obidva zápasy 0:3, ale pozitívnou je radosť
dievčat po každej vyhratej lopte.
23.2.2022
potešila.

V Senci hrali ženy ďalší zápas BVL. Zápas nebol vôbec náročný a výhra 0:3

22.2.2022 Opäť proti Bilíkovej hrali juniorky. Súper tlačil tradične dobrým podaním a
hladká prehra 3:0 bola jasná.
19.2.2022 Ďalšími zápasmi pokračovala súťaž kadetov. Hrali sme proti juniorom Skalice,
ktorí budú v konečnej tabuľke na poslednom mieste, keďže sú staršia kategória. Prehrali sme
0:3 a 0:3.
17.2.2022 Ženy už tradične vyhrali 3:0 proti slabšiemu súperovi s Hamuliakova. Len druhý
set bol mierna "dráma", ktorú sme vyhrali 26:24.
9.2.2022
Po dlhšej pauze, zavinenej Covidom, nastúpili juniorky na zápas proti Bilíkovej
"B". Keďže všetky staršie a skúsenejšie dievčatá skončili svoju volejbalovú kariéru (celkom 5)
mladé hráčky boli vo veľkom zápasovom strese. Súper využil dobré podanie, na ktoré naše
hráčky nevedeli reagovať.
6.2.2022
Kadeti konečne odohrali ďalšie dva zápasy súťaže, dnes proti VK Nové Mesto
n.V. Zostava veľmi oklieštená Covidovou pozitivitou a karanténou, v počte 6 hráčov, odohrala
veľmi dobré zápasy. Prehrali sme síce 0:3 a 2:3, ale za predvedený výkon si "6
statoční" zaslúžia veľkú pochvalu!!!
26.1.2022 Skoro na deň presne , po dvoch mesiacoch, okúsili naše ženy zápasovú
atmosféru. Ani v jednom družstve nie je 100%-ná pohoda, Covid poslal hráčky do karantény
alebo do postele s teplotami. Napriek tejto komplikovanej situácii sme zápas v Modre vyhrali
1:3. Snáď sa rozbehnú aj naše ďalšie družstvá, lebo odložených zápasov v mládeži máme
dosť!!!

