Slavia prohrála druhý zápas finále 24:28 a končí druhá v MOL lize
Napsal uživatel kzr
Sobota, 19 Květen 2018 18:27 - Aktualizováno Sobota, 19 Květen 2018 19:21

Házenkářky Slavie Praha podlehly ve druhém utkání finále české části play-off MOL ligy v
Mostu domácímu Baníku 24:28, po poločase 14:17. Most, který před týdnem zvítězil v Praze
21:20, tak ovládl sérii hranou na dvě vítězná utkání 2:0 a získal šestý titul v řadě. Slavia
obsadila stejně jako druhé místo.

Finále play-off MOL ligy
2. zápas
Baník Most – Slavia Praha 28:24 (17:14)
Svěřenkyně trenérů Richarda Řezáče a Františka Štiky vstoupily do druhého finálového duelu
odvážně a nedopustily, aby jim Most stejně jako před týdnem v úvodu zápasu výrazně odskočil
ve skóre. Naopak, byly to právě slávistky, které jako první získaly dvoubrankový náskok. A to
opakovaně. Závěr prvního poločasu však vyšel lépe domácím hráčkám, které odcházely do
kabin s náskokem tří gólů.

I přes tuto komplikace dokázaly Pražanky držet s Mostečankami krok a brzy se dotáhly na
dostřel jediné branky. Utkání se lámalo na začátku poslední dvacetiminutovky, kdy domácí
odskočily na rozdíl tří gólů. Místy ho ještě o něco zvýšily, ale drama nepřipustily a náskok
udržely až do závěrečné sirény.

Slavii držela svými góly skvělá Hana Kvášová, která jich vstřelila osm a byla nejlepší střelkyní
svého týmu.
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Trenér Slavie Praha Richard Řezáč litoval toho, že se jeho týmu nedařilo udržet kvalitní vstup
do utkání po celých 60 minut. „Rozhodlo také to, že jsme nedokázali využit dvě přesilové hry.
Ve druhém poločase jsme neproměnili dost čistých šancí. Hlavní rozdíl vy hře křídel. Jejich dala
osm branek, kdežto naše jen dvě. Holky bojovaly, povedl se nám vstup do zápasu, který byl
diametrálně odlišný oproti domácímu. Bohužel jsme v tom výkonu nedokázali pokračovat. V
klíčových fázích nás zase zklamala koncovka,“ vysvětlil Řezáč a doplnil: „Kdybychom proměnili
ty šance, tak jsme hráli s Mostem daleko vyrovnanější partii.“

Tři druhá místa v sezoně Řezáč bere, proto považuje sezonu za úspěšnou: „Převažuje
spokojenost se sezonou jako takovou. Kdybychom se před ní bavili o tom, že skončíme druzí v
MOL lize i druzí v českém play-off, tak bychom to brali. Takové cíle jsme měli, ale byli jsme
opatrní. Cíle, které jsme si vytýčili, tedy být ve finále Českého poháru, ve finále českého play-off
a na medailových pozicích v MOL lize, tak jsme splnili, takže můžeme být spokojení. Jediné, co
se nám nepovedlo, tak to bylo, že jsme nepostoupili do druhého kola Poháru EHF.“

Nejvíce branek Baníku Most: Kovářová 11/2, Chmelařová 6, Maňáková 4.

Sestava a branky Slavie Praha: Kudláčková, Hillebrandová – Galušková 4/1, Chlupová 3,
Jačková 4, Kvášová 8, Míšová, Motejlová, Novotná 2, Pokorná, E. Svobodová, M. Svobodová,
Štelíková 2, Tulipánová 1, Večeřová.
Trenéři: Řezáč, Štika.
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Rozhodčí: Blanar, Haramul. Sedmimetrové hody: 6/3 – 1/1. Vyloučení: 5:4. Diváci: 800. Ko
nečný stav série:
2:0.
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