Döntő csata előtt
Újabb fölényes Zirc KSE-győzelem a Marathon ellen – az utolsó meccs következik
A férfi kézilabdacsapatunk előző két mérkőzésére bevezetett „három F”-et a legutóbbi,
Marathon TKE elleni idegenbeli találkozóra is lehet alkalmazni: fordulatokat hozott az első
félidő (még egy F), de végül fölényes vendégsiker született. A facebook-os rajongói csoport
pedig két fővel gyarapodott azóta…
– Két gyors zirci góllal kezdődött a találkozó, amire a hazaiak hasonló gyorsasággal reagáltak.
Az első félidő 20. percéig fej-fej mellett haladt a két csapat, majd a Marathon meglógott három
találattal, de harminc perc játék után ismét a vendégcsapatnál volt az előny. 16-18-ra álltak a felek
a szünetben – tudósított a mérkőzésről Kovácsné Palkovics Márta, a Zirc Kézilabda
Sportegyesület elnöke. Hozzátette: a második játékrész elején még próbálkozott a hazai csapat az
eredmény megfordításával, de a zirciek javuló védekező játékának köszönhetően az előny
továbbra is a vendégeknél maradt.
44:33 arányban nyert férfi kézilabdacsapatunk. Talán már minden kézilabdás cikk-olvasó
kitalálja, hogy ki dobta a legtöbb gólt a mérkőzésen a KSE részéről. Igen, ezúttal is Honyecz
Gábor zörgette nagyon szorgalmasan a hálót, egy híján húsz találatig jutott, Kovács Ákos
kilencszer volt eredményes.
Kézilabdásaink sorsdöntő mérkőzést játszanak a hétvégén, Nemesvámoshoz látogatnak. Ezen
az összecsapáson fog eldőlni a második hely, hiszen a már bajnok Balatonfüred a most találkozó
két csapat elleni mindkét meccsét lemondta, így a pontokat (2-2) Zirc és Vámos egyaránt
megkapták.
Ki-ki, ahogy teheti: személyesen, lélekben – legyünk ott a fiúkkal szombat délután!

Sok gólhelyzetet alakított ki a KSE, melyekből 44-et értékesített (Fotó: K. P. M.)
ALAPOSAN MEGISMERTÉK EGYMÁST
Összesen ötször találkozott egymással a Zirc KSE és a Marathon TKE az idény során. Az összesített eredmény:
3:2 a mieink javára. Az első randevú tavaly októberben volt, és a zirciek 39:33-es győzelmét hozta hazai
környezetben. A „maratoni” derbik februárban folytatódtak, előbb felkészülési, majd bajnoki mérkőzésen
találkozott a két csapat. Az előadás előtti főpróba, és sajnos az előadás is (ez volt a tavaszi idény nyitómeccse) a
Marathon-nak sikerült jobban. A vereség ellenére azonban megőrizte második helyét csapatunk az
alapszakaszban, így következhetett a rájátszás, amely újabb két találkozót jelentett az oda negyedikként
továbbjutó TKE ellen. Ezek a randevúk már a zirciek fölényes győzelmét hozták, az oda- és visszavágón
összesen 90 gólt dobtak. Kapott gólok tekintetében keretbe lett zárva az öt találkozó, hiszen a mostani
mérkőzésen is 33-szor vette be az ellenfél a KSE kapuját.
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