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Házenkáři Legaty ovládli druhou ligu a vyhlíží baráž
Hustopeč€ _ od úvodních
kol se usadili na čele tabul
ky, kt€r€ až do konce soutě_
že neopustrli Házenkáň Le-'
gaty HustopeČe si poIadili v
poměru 35:24 s luliánov€m
a kolo před závěrem maji
jistotu vítězství v l€tošnim
ročníku jihomorav§ké části
druhé ligy. Za týden čeká na
Legatu baraž o postup !ýŠe,
,Je to potěšujicí, Poslední
řoky nám vitězstvi uteklo o
dvě tři místa, vždy o Pár
bodů, Postoupit jsme moh]i
už dříve, ale kluci by]i z této
možnosti trochu wázáni.

Nepodávali jsme \,J,kony. na
které jsme měli. Nakonec
j§me ale tlak ustáli a Za-
sloužené celou §outěž vy_
hráli," hodnotil třiumf Le_
gaty trenéí Petr semerád.

leho svěřenci mohli o po_
stupu rozhodnout již před
dvěma koly, kdy na domácí
palubov€e hostiti druhý tým
soutěže ]vančice, Le8ata
ovšem v souboji lidrů sou
těže prohrála 28:37 a ná_
s]edně íemizovala na hřišti
Bohunic 20:20, 'Na lvančice
prostě hťát neumime, le to
pro nás velice těžký soup€ř,

Má kvalitní hráče a jiný styt,
My jsme to utkání nezvládli,
Převálcováli nás poměrem
třidy. V Bohunicích nás stálo
vitězstvl neproměňováni
šanci. Ale nakonec jsme
aspoň o své \/ýhře rozhodli
doma, což je doblé"' podotkl
hustopečský kormidelnik,

vsETiN, NEDo KARVINÁ?
Po splněni jednoho milniku
čeká na Legatu další, ještě
těžší, semeráclovi svěřenci se
pokusi \,'ybojovat postup do
Prvni ligy, cesta do druhé
n€jlyššl házenkářské soutě_

že vede př€s dvouzápasovou
baláž, v niž Hu§topeče \y,
zvou vitěze §everomora\,ské
části díuhé li8y, Kolo před
koncem soutěže vévodi ta_
bulce kaiviná s dvoubodo
vým náskokem na druhý
Vsetin,,,seveíomoravská část
je tro(hu kvalitnější než na
še, Na soupeři tolik nezáleži,
Chceme zaboiovat o postup
do první ligy," uvedl odhod-
laně semerád, Baráž Zaháji
Legata o druhém květnovém
víkendu na palubovce sou
peře, doma si zahIaje o tý
d€n pozděii, (pev)


