Hádzanári Prešova nastrieľali Košiciam v semifinále 51 gólov
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BRATISLAVA 22. apríla (WEBNOVINY) - Prvé semifinálové zápasy play-off Tipos extraligy
hádzanárov priniesli hladké víťazstvo Tatrana Prešov, ktorý v sobotu v domácom prostredí
rozdrvil 1. MHK Košice 51:32 a rozhodným krokom vykročil k postupu do finále, k čomu
potrebuje tri víťazstvá.
Hráči HC Štart Nové Zámky nepotešili svojich priaznivcov, keď pustili z rúk priaznivo sa
vyvíjajúci duel proti HC Sporta Hlohovec (25:30). Hostia prelomili prekliatie novozámockej
palubovky, na ktorej dokázali vyhrať po prvý raz odkedy účinkujú v najvyššej slovenskej súťaži.
Druhé semifinálové stretnutia, v ktorých si tímy vymenia výhodu domáceho prostredia, sú na
programe v stredu 25. apríla. V skupine o 5. - 8. miesto, kde sa hrá pohárovým systémom na
odvetu, si hosťujúce družstvá vypracovali nádejné pozície na postup do boja o konečnú 5.
priečku.
MŠK Považská Bystrica remizovala v Bratislave s ŠKP 26:26 a HC winLand Michalovce vyhral
v Topoľčanoch 37:29. Odvety sa budú hrať v závere budúceho týždňa (27. a 28. 4.).
TIPOS extraliga mužov - semifinále play-off - prvé zápasy (hrá sa na 3 víťazstvá):
HC Štart Nové Zámky - HC Sporta Hlohovec 25:30 (15:9) - stav série 0:1
Najviac gólov: Kurka 6, Mikéci a Rábek po 4/1 - Mazúr 6, Tallo 5, F. Zaťko 5/5
Pok. hody: 2/2 - 5/5, vylúčení: 2 - 6, rozhodovali: Brunovský a Čanda, 1000 divákov
Diváci videli v prvom semifinále dva diametrálne odlišné polčasy. V prvom domáci jasne
prevýšili svojho súpera vo všetkých herných činnostiach a ešte na začiatku druhého dejstva
viedli 17:10. Následne však hosťujúci brankár Žernovič &quot;zatiahol roletu&quot; a mal
výrazný podiel na tom, že sa Hlohovčania chytili a dokonale využili hluchú chvíľu
Novozámčanov. V závere sa domácim vôbec nedarilo, Hlohovec si pohodlne ustrážil náskok a
zvíťazil 30:25.
Tatran Prešov - 1. MHK Košice 51:32 (27:14) - stav série 1:0
Najviac gólov: Krištopans 14, T. Mažár 8/1, Kopčo 7 - Farkašovský 9, P. Hruščák 7, P. Pristaš
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Pok. hody: 2/2 - 3/1 , vylúčení: 8 - 4, ČK: Pekár za tri vylúčenia - Pecha za hrubý faul,
rozhodovali: Cipov a Pastierik, 870 divákov
Domáci i cez virózu, kvôli ktorej nenastúpili štyria hráči základnej zostavy, nenechali nič na
náhodu a od začiatku udávali tempo zápasu. Výsledkom bolo narastanie skóre. Košičania sa
iba prispôsobili hre Prešovčanov a len občas zakontrovali, no na rozbehnutý Tatran to nestačilo.
Napokon si hráči 1. MHK odniesli zo Šariša vysokú prehru 32:51.
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o 5. - 8. miesto - prvé zápasy (hrá sa na odvetu):
ŠKP Bratislava - MŠK Považská Bystrica 26:26 (10:12)
Najviac gólov: Pupík 9, M. Volentics a Slaninka po 6 - Vallo 8, Firit 7, Adamčík 6
Pok. hody: 3/0 - 1/1, vylúčení: 4 - 6, rozhodovali: Sivák a Dvorský, 200 divákov
Vo vyrovnanom zápase videli diváci viacero nepresností na oboch stranách. Hádzanári
domáceho ŠKP Bratislava prehrávali v druhom polčase už o päť gólov, keď doplácali na chyby
a nedisciplinovanosť. Zlepšenou hrou v závere duelu však dokázali vyrovnať na konečných
26:26. Strelecky sa darilo predovšetkým deväťgólovému Pupíkovi, iba o jeden gól menej strelil
Vallo z Považskej Bystrice.
HK Topoľčany - HC winLand Michalovce 29:37 (16:17)
Najviac gólov: Hurtiš 6, Bačik, Klačanský, Kováčech a Briatka po 5 - Sadovij 9, M. Miňo 7,
Holdoš 5
Pok. hody: 5/4 - 3/3, vylúčení: 4 - 7, ČK: Kučer (Michalovce) za tri vylúčenia, rozhodovali:
Mandák a Rudinský, 220 divákov
Prvý polčas bol vyrovnaný, avšak v druhom dejstve rozhodol výkon brankára hostí.
Skúsenejšie Michalovce zaslúžene zvíťazili a utvorili si tak sľubný náskok pred odvetným
zápasom, ktorý sa bude hrať 27. 4. o 18.30 h na Zemplíne.
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