„Balatoni nyár”
Második helyen zárta az alapszakaszt a Zirc KSE – megkezdődött a rájátszás
Április végén beköszöntött a nyár, férfi kézilabdacsapatunk pedig Fűzfő után újabb két
balatonparti ellenféllel találkozott: előbb Boglár, majd Füred következett.
Lezáruló hónap – lezáruló alapszakasz. Kezdődő hónap – kezdődő rájátszás: így lehetne
összefoglalni a hosszú hétvége programját. Április 29-én Balatonboglár látogatott Zircre, s
végre nem vízben, hanem napfényben fürödhettek a játékosok. A sok szurkoló hullámzó
teljesítményt láthatott. Jól kezdtek a hazaiak, sikerült is 9:4-re ellépniük. Pár perc kihagyás
eredményeként azonban felzárkóztak a vendégek, így félidőben 14:12 volt az állás – mondta el
Kovácsné Palkovics Márta, a Zirc KSE elnöke. Megtudtuk, a folytatás is tartogatott
izgalmakat, noha a végeredmény – 30:23 – nem ezt tükrözi. A tisztes kétgólos távolságot
mindig megtartotta ellenfelétől kézilabdacsapatunk, s jól hajráztak, az utolsó öt percben tettek
szert nagyobb fórra. Ezen a mérkőzésen – amely végül a második hely megszerzését jelentette
Zircnek – a két kapus teljesítményét emelte ki a vezető.
Következett a rájátszás, szó szerint, hiszen alighogy véget ért az egyik, következett május
1-jén a másik mérkőzés. A bajnokságot toronymagasan vezető Balatonfüred otthonába
látogatott a zirci kézilabdacsapat. A KSE elnöke felkészíti a kedves olvasót az ellenfélből: a
füredi keretet szinte minden poszton utánpótlás válogatott játékosok alkották ezen a
találkozón, akik heti tíz edzésen vesznek részt. Nem hálás feladat ilyen ellenféllel játszani,
pláne kánikulában. Betegségek és sérülések miatt ráadásul csere nélkül utaztak a zirciek a
Balaton partjára.
A nagy melegben nem esett jól a gólzápor: 50-szer terhelte meg Füred a mieink kapuját,
de 21 találatunk mindenképpen biztató. – Túl kell lépnünk ezen a vereségen. Balatonfüred
előnye már behozhatatlan, nem ők Zirc igazi ellenfelei, teljesen más szintet képviselnek a
kézilabdában – értékelte a rájátszás első fordulóját Kovácsné Palkovics Márta. Honyecz
Gábor húszszor volt eredményes a két mérkőzésen, találataira nagy szükség lesz a Marathon
elleni rangadón is. A KSE a Marathon TKE ellen zárta a felkészülési időszakot. Velük
kezdték az alapszakaszt. Most ellenük folytatják a rájátszást.
A mérkőzésre május 6-án, 15 órakor kerül sor a Reguly Szakképző pályáján.
Elkel a biztatás, hajrá KSE!

Nem tudták megfékezni őket… (Fotók: K. P. M.)

Kelemen Gábor

