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Je to tady. Začíná nejzábavnější část sezony, vrcholení, na které se všichni těší. Hráčky Slavie
Praha, trenéři i fanoušci. Tým Jana Salače a Petry Vítkové vstoupí do bojů o české medaile v
neděli 28. dubna v 17.30 hodin ve vlastní hale proti Sokolu Poruba. Jde o první duel
semifinálové série hrané na dvě vítězná utkání. Druhý a případný třetí zápas jsou na programu
o týden později v Ostravě.

„Družstvo se sešlo již v pondělí a i přes státní svátek byla účast na tréninku stoprocentní a s
dobrou náladou,“ poznamenává kouč Jan Salač v jaké rozpoložení „našel“ svůj tým po
třídenním velikonočním volnu. On i v něm studoval semifinálové soupeřky ze záznamů.

„Zápasů Poruby jsem viděl opravdu hodně, takže jsem mohl najít, kde je jejich síla, ale
samozřejmě jsem se pídil také po slabinách, abychom soupeřky zaskočili a došli si pro důležité
první vítězství,“ dodává Salač. Podle něj půjde o vyrovnanou sérii, v které může rozhodnout
každý souboj o míč, každá proměněná či neproměněná šance. O vyrovnanosti svědčí i fakt, že
se utkají čtvrtý a pátý celek po základní části MOL ligy, které po 22 kolech dělil jediný bod. A co
víc, ve vzájemných dvou duelech v základní části každý tým ten svůj domácí zápas vyhrál,
Poruba vstřelila celkově o jediný gól víc. Tedy vyrovnanost nade vše.

„V tréninku se nadále zaměřujeme na zvládnutí obranných systémů, které bychom rádi uplatnili
a které by měly eliminovat aktivní činnost spojek Poruby a spolupráci s pivotem. Současně se
věnujeme i útočné činnosti a jelikož to v této sezóně bude třetí vzájemné utkání a již není moc
věcí, které by soupeře mohly překvapit, tak se zaměříme i na některé novinky a jiná řešení
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současných systémů,“ vysvětluje přípravu Salač.

Toho těší, že má k dispizici kompletní kádr, samozřejmě až na dlouhodobě zraněnou Adélu
Novotnou. „Hráčky, které nemohly nastoupit v poledním kole základní části MOL ligy už jsou fit
a v pořádku. Jsme tedy v v plné síle, což je pro play-off zásadní a může sehrát klíčovou roli,“
dodává Salač.

Cíl celého týmu Slavie je jasný. Doma ve Vršovicích vyhrát a vyrazit do Ostravy s důležitou
výhrou za postupem do finále. „Ano, tak si to představujeme a uděláme proto všechno,“ uzavírá
trenér Slavie Praha Jan Salač.

Takže semifinále českého play-off MOL ligy Slavia Praha – Sokol Poruba začne v neděli 28.
dubna od 17.30 hodin v hale Slavie ve Vršovicích. Druhý zápas se uskuteční v sobotu 4. května
od 17.00 hodin v hale v Polance, eventuální třetí utkání v neděli 5. května od 10.30 hodin v hale
Sareza v Porubě.

České play-off se hraje na dvě vítězná utkání, začíná se u hůře postaveného v tabulce po
základní části MOL ligy, další jeden či dva zápasy následují u toho lepšího. Slovenské play-off
jede v systému na tři vítězná utkání.

2/4

Slavia vstoupí do play-off v plné síle
Napsal uživatel kzr
Středa, 24 Duben 2019 10:35 - Aktualizováno Středa, 24 Duben 2019 10:44

Termíny českého semifinále play-off:
1. zápas: neděle 28. dubna – 17.30 hodin: Slavia Praha – Sokol Poruba.

2. zápas: sobota 4. května – 17.00 hodin: Sokol Poruba – Slavia Praha (v Polance).

Případný 3. zápas: neděle 5. května – 10.30 hodin: Sokol Poruba – Slavia Praha (hala Sareza v
Porubě).

Termíny českého finále play-off – 1. utkání: 11. nebo 12. května (u hůře postaveného týmu
po základní části); 2. a případné 3. utkání: 18. a 19. května (u lépe postaveného po základní
části).

Konečné pořadí MOL ligy 2018-2019:
1. Iuventa Michalovce 41 bodů, 2. Baník Most 36, 3. Duslo Šala 29, 4. Sokol Poruba 28, 5.
Slavia Praha 27, 6. SHK Veselí nad Moravou 25, 7. Zora Olomouc 21, 8. HC Zlín 17, 9. DHC
Plzeň 16, 10. Sokol Písek 13, 11. ŠŠK Bemaco Prešov 10, 12. Sokol RMK Bánovce nad
Bebravou 1.
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