Hádzanári Tatrana Prešov zaznamenali proti
Modre najvyššie víťazstvo sezóny
Hádzanári Tatrana Prešov si na svoje konto pripísali deviate víťazstvo v tejto sezóne Niké handball extraligy.
Na palubovke Modry zvíťazili, podľa očakávania, jednoznačne 46:26 (21:12). Ide o najvyššie víťazstvo
Tatrana v tomto ročníku. Doteraz ním bol triumf 36:19 na palubovke Bojníc v 4. kole. Naši hráči navyše
nastrieľali najvyšší počet gólov, pričom 40-gólovú hranicu prekročili po tretíkrát, zakaždým sa tak stalo na
ihrisku súpera (predtým v Nových Zámkoch 41:25 a v Hlohovci 42:29).Domáci držali krok s favoritom iba
päť minút (2:2), následne si už Tatran začal budovať náskok, ktorý už do polčasu narástol na 9 gólov.
V druhom dejstve tento rozdiel ešte zveľadil na výsledných 20 gólov. Do tabuľky tak Tatran získal ďalšie dva
body, spolu ich má na konte 18 a pred druhým tímom v poradí HK Košice majú naši hráči štvorbodový
náskok. Najlepším strelcom v tíme víťaza bol proti Slovanu Valentin Kuran, ktorý zaznamenal 9 gólov.
O jeden gól menej dal Tomáš Fech. Po stretnutí v Modre nasleduje dvojtýždňová reprezentačná prestávka,
v ktorej budú z kádra Tatrana svoje krajiny reprezentovať Slovák Tomáš Rečičár a Rus Viačeslav Kasatkin.
Po pauze čaká slovenského majstra najbližšie v sobotu 13. novembra o 18.00 hod. domáci extraligový derby
zápas proti tímu Košice Crows. Následne zverenci Slavka Golužu, opätovne v Tatran handball aréne, nastúpia
v utorok 16. novembra o 18:45 hod. na svoj tretí duel v A-skupine Európskej ligy proti švajčiarskemu
majstrovi Pfadi Winterthur.NHE – 9.kolo: HáO TJ Slovan Modra - Tatran Prešov 26:46 (12:21)Zostava
a góly Tatrana: Colodeti, Leben – Rábek, Santos 4, Fech 8, Rečičár 2, Fenár 5/3, K. Radčenko 2, Kravčák 2,
Kasatkin 4, Lopez 3, Michalka 4, Hernandez 3/1, Kuran 9.Najviac gólov súpera: Tschur 5/5, Frno, Jurikovič
a Kotásek po 4, 7-metrové hody: 5/5– 5/4, vylúčenia: 4:8 + ČK: 51. Eštok (Modra)Priebeh: 0:1, 2:2, 2:5, 4:8,
6:12, 8:18, 11.19, 13:21, 13:24, 15:24, 16:27, 17:32, 19:36, 20:39, 22:42, 25:46. Tatran bol v zápase od
začiatku vo vedení. Domáci dokázali výsledkovo držať krok len v úvodnej päťminútovke, kedy bol stav 2:2.
Následné vylúčenie Šimášeka ale Tatran využil na trojgólovú šnúru. Ďalšiu previedol v polovici prvého
polčasu, keď ušiel už na 12:6 a následne od stavu 14:8 v 20. minúte ďalšími štyrmi gólmi v rade zvýšil v 24.
minúte rozdiel už na dvojciferný (18:8). Strelecky sa v prvom polčase darilo najmä Kuranovi, ktorý
zaznamenal šesť gólov.Do druhého dejstva vstúpil zelenobieli s deväťgólovým náskokom a hoci ako prví
inkasovali od Jurikoviča, predviedli v úvodnej desaťminútovke po zmene strán hneď tri trojgólové šnúry
a v 40. minúte už viedli o 14 gólov (30:16). V úvode 51. minúty prišli domáci o vylúčeného Eštoka, ktorý
videl priamu červenú kartu a na jej konci Fenár zo sedmičky zaznamenal jubilejný 40. gól Tatrana (40:21). Po
dvoch góloch Kirilla Radčenka bol v 53. minúte prvýkrát rozdiel v skóre 20-gólový a hoci Tatran viedol
v závere aj o 21 presných zásahov, posledné slovo v zápase mal domáci Kažík. Ten stanovil skóre na 26:46
z pohľadu domácich. Zdroj: Tatran Prešov Foto: Viktor Zamborský

