
Sport

Legata ve šlágru podzimu
podlehla Litovli, rozhodl závěr
Házentiiři Légaty Hu§toPrče
prohráli v plíméB §ouboll
o čelo P.yoligové tabulky
s TatŤanem Litovel 24:32.

VÁCLAV PETRŮ

Hrr§topée - Zápas podzimu
za sebou maji házenkáň Lega
ty Hustop€če. v přimém sou
bojioPrvensMvLlizene
stačili na domáci palubovce na
favorizovaný Tatran Litovel,
jemuž podlehli 24:32. Aktuálně
druhý rim soutěže džel vět
šinu zápa§u § ambicióznlm
soupeřem usiluiícím o extiali
gu krok hosté z Hané rozhodli
o §vé výhře až v posledních
minutách, kdy se píosazovali
do otevřené obíaný

"Zápas 
byl od priní minuty

§tŤašně emočnl Bojovalo s€ o
každý mlč. chtěti jsme od za-
čátku vycházet z dobré oblany,
to se nám al€ nepodaňlo. Sou-
peř potrestat naše chybý celý
zápa§ j§me dotahovali, což je
velrni těžké. výsledek neodpo-
vidá prúběhu utkáni. Na konci
jsm€ udělali jednu změnu,
která nám nevyšla, soupeř ji
potom potrestal a vyhrál," ko
mentoval duel tŤenér Legaty
Petr s€merád,

Hustopeče v§tupovaly do
utkání proti ambicióznimu
ťýmu, který na jaře po něko-
lil(a letech opustil extraligu
a chce se tam co n€jdňve
vrátit, se čtyřmi vyhranými
duelyvzád€chadruhým
mistem V tabulc€. Úvod zápa-
§u ale pařil hostúm, Hanáci si
brzy lypracovali ďibrankolý
náskok. Legata se ovš€m ne-
nechala zaskočit a dokázala
otoót na 8:Z Má}okdo v té
chvili tušil, že to bude napo-
sledy v ce]óm utkáni, kdy
Hustopeč€ budou ve vedeni,
Legata sice v následném
oslabeni o dvou hŤáčIch inka
§ovala Pouze jednou a zdálo
se, že P§y€hická \ýhoda je na
straně domácích, hosté ale
překlopili vedeni na svou
stranu a hubený náskok si

víceměně tr(lžovali, V Prvni
půli zvltězili v poměíu r4:r2.

SIL|ÍÝ FINIŠ FAVOf,ITA
po změně sfian hráči Tatranu
i aliky mohutné podpoře ně-
kolika de§ít€k íanoušků dŤželi
tě§né vedeni a v závěru loz-
hoalli o své yýhře, Nakonec
dokázali zvítězit o osm branek,

"Rozdít 
je docela krutý, když

síovnám Yýsledek s \.ýkonem-

Rozhodlo i to, že jsme nebyli
na konci zápasu s.hopni lyužit
Pře§ilovky. Misto toho,
abychom §táhli utkáni na íoz
dil iednoho gólu, soupeř nám
utekl," mrzelo nejlepšiho
střelce Hlrstopečí v sezoně
Pavla Mmuštíka,

Litovel si z důIežitého klání
odvezla dva body za \,írhŤu
a zůstává jediným neporaže
ným týmem dŤuhé nej\,Yšší

háženkářské soutěže u nás,
v tabulce má po neděli dvou
boalo!ý náskok na alruhé
Hustopeče, pňčeííř odehrála
o jed€l zápas méně než jeji
akfuálně n€jvětši rivat v boji
o prvenství, Legatu čeká v
plištim koie souPeř z oPačné-
ho pólu tabulky, do HustoPeči
v nealěli 5. listopadu přii€de
poslední tým soutěže zlin.
Utkání startuje v 11 hodin,

Z|ÁPAS FoDa U. Házenkář Le8aty Hustopeče (V bilozelených dresech) na Tatran Litovet nakonec nestačil],
á te V utká n ítlimŮ z čela pryol 8ové ta bulky podati hrd]n ný výkon Vždťještě nedáVno byl rnezi oběma celky roz,
dít dvotr soutěží.


