
Legata prohrála zápas jara, přesto je blízko výhře ve druhé lize
Hustop€Č€,stakřkamě,
§ičnim předstih€m si há-
zenkáň Legaty Hustop€če
mohli zajistir vitězstvi v
aktuálnim ročniku druhé
ligy Jihomoravskěho kíaje
cestu za předčasným po
stupem jim ovšem zataíásil
neoblib€ný soupeř z ]vančiC.
druhému týmu soutěže o
Vík.ndU sVéřen.ití€néíá
Petra s€meráda podlehli
28:37 a na jistotu vitězstvi si
musí Poč}at,

Náskok m€zi pryni Lega
tou a druhými lvanči(emi
se tak ztenčil o tň bodý Do

konce soutěže zbý.,,aji ode
hrát tň kola, Pňčemž ve hře
je šest bodů.

Házenkáře Legaty tak
prohrasňvalemvkoneč-
ném účtováni možná míz€t
nebude, stál€ mail postup
v€ svých rukou. Do výhodné
pozice 5e dostali dlky vý,
borně zvládnutému vstuPu
do jarní části sezony, Prv-
nich pět duelú zvítězil lídl
soutěže minimálně o o§m
gólú, !,},rovnaněiší by] až
zatím předposlednl záPas s
Maloměřicemi, který Hu§-
topeče vyhrály "ien' o čtyři

branky, Týden před bitvou s
Ivančicemi Legata poprvé
na jaie prohrála, když o 8ól
podl€hla Kostelci, ,,Bylo to
lyrovnaný a kvalitní zápas.
v němž rozhodla naše ne-
disciplinovanost, věděli
isme, že ie Koste]ec ie silný,
má taň i několik híáčú z
extraligy. Byla to pro ná§
kvalitni píověrka," uvedl k
utkání hustopeČský trenér
semerád,

oFf,NzIvNi siLA
Házenkáři Legaty tak popl-
vé v sezoně prohráli dvakrát

v řadě, celkově \.zato v§k
zatím iamí část sezony mo
hou Považovat za úspěšnou,

"Začátek íočniku nám vyšel
podle Plánu. Hráli jsme
proti méně kvalitnim sou
peřúm, v poslednich due
lech jsme už hrá|i proti
kválihim múžstvr]m' lvrdl
semerád.

Hlavni zbíaní týmu ie hra
směrem dopředu, Legata je
§ 628 góly v devatenácti á
pasech jasně nejprcduktiv
nějšim týmem soutěže, _Na
útočnou hru mám€ §tavěné
hráče. Tým si navic sedl a

]d€ smělem do!ř€du, PřišeI
k nám Roberl 7dánskv 7

extraligového Brná, V'de-
íenzivě sice nejsme nejleP-
ším lýmem soutěže. ale to k
tomu parří. když tým hraje
útočně, že dostavá i víc
branek Dl}ležité je, že vedle
hodně 8ólů. ziskáváme i
hodně bodů " uvedl semp-
rád. Zápoleni s nejtéžšlmi
soupeři už maji Hu§toPeče
za sebou. V závěr€čných
třech kolech vyzvou Po-
slupně páté Bohunice, po,
slední tým iabulky ,uliánov
a šestý Tišnov, (pév)


