A gólzsákon nem múlott
Három mérkőzésen van túl a Zirc KSE a tavaszi szezonban
Sem a főpróba, sem az előadás nem sikerült túl jól férfi kézilabdacsapatunk számára a
„maratoni” mérkőzéseken. A veszprémi egyetem csapata (Marathon TKE) ellen fejezte
be felkészülését és kezdte meg egyben tavaszi versengését a Zirc KSE, amely a második
helyen zárta az őszt. A Várpalotán rendezett mérkőzésen egy kicsit az öltözőben maradt
a csapat mindkét félidő elején, a hazaiak többgólos előnyre tettek szert a játékrészek első
perceiben.
Volt már 2:7 is, de aztán összekapták magukat fiaink, s kétgólos előnnyel vonultak a
szünetre. – Az 50. percig kiegyenlített volt az eredmény, felváltva estek a gólok. A következő
percek azonban rémálomszerűek voltak a zirciek számára: amíg a Marathon TKE hatszor
talált a kapuba, a KSE egyszer sem – tudtuk meg Kovácsné Palkovics Márta elnöktől. Az
ellenfél számára fontosak voltak a pontok, hogy a négy közé jussanak, s érdekeltek legyenek a
rájátszásban. Marathon TKE–Zirc KSE 37:30
A rémálom Balatonfüreden folytatódott március 9-én. (A zirciek rövid időn belül többször
fordultak meg itt, hiszen a hónap legelején önkormányzatunk csapata mérte fel sporttudását,
igaz, nem kézilabdában.) Az abszolút bajnokesélyes, NB I/B-ben szereplő Füred második
számú csapatával szemben a zirciek ősszel óriási meglepetésre csak egy góllal maradtak alul.
A mostani húszgólos különbség ehhez képest bizony sok. Hozzá kell tenni, a fürediek
meccsein ez a gólarány a jellemző. Az első félidő után (13:19) még jól tartotta magát a csapat,
fordulás után azonban fizikailag összeroppantak. A KSE négyszeres gólkirálya, Honyecz
Gábor ezúttal is hozta a formáját, és 14-szer vette be a hazaiak kapuját. A másik két eddigi
mérkőzésen 12-12 gólt szerzett, tehát már közel 40 találatnál jár tavasszal. Március 17-én,
Tapolcán végre megtört a jég. Magabiztos, 38:28-as győzelmet arattak kézilabdásaink. Bízunk
benne, hogy most már beindul a szekér.
A tavaszi szezonban a második legeredményesebb játékos Palkovics Márton (12 gól), őt
követi Kovács Ákos (10 gól).
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