
(jac) - Regionálne súťaže v hádza-
nej dievčat pokračovali ďalšími stretnu-
tiami.

Dorastenky: ŠŠK Bernolákova Košice 
- ŠŠK Prešov 20:24 (11:14), Prešov: 
Zusková, Šarišská - Hladová, R. Priščá-
ková 8/1, Hermanovská, Maťašová 8/3, 
E. Baranová 1, Uličná, Z. Kakaščíková 
5.

Staršie žiačky: ŠŠK Bernolákova - 
ŠŠK Prešov 10:35 (5:21), Prešov: Ďuri-
cová, Lorenčíková - B. Hrabčáková 4, 
Hižnayová 3, Musilová 3, Scholtzová 1, 
Šumberová 8, R. Čirčová 1, Pošiváková 
4/1, Habinová, Šutranová 5, Augustí-
nová, M. Baranová 3, Kundrátová 3.

Mladšie žiačky: ŠŠK Bernolákova 
- ŠŠK Prešov 12:18 (1:8), Prešov: Voj-
kúvková - Varhoľová 2/1, Puzderová 
2, Olejárová 2, Vencúriková 9/2, Polťá-
ková, Vaňová, S. Petková, Dziaková 1, 
S. Petková 2. 

(jac) - Počas víkendu sa začala 
jarná časť druhej futbalovej ligy 
a najvyšších dorasteneckých 
súťaží.

Druhá liga skupina Východ, 16. 
kolo: Zvolen - 1. FC Tatran Prešov 
jun. 2:1 (0:0), góly: Tyčiak z 11 m, 
Nikel - Leško.

1. FC Tatran jun.: Barát - Hatok 
(88. Kirňak), Bartek, Baran, Zbiňov-
ský - Leško, Janev (46. Luberda), 
Adam, Baláž - Belejík, Dolný (54. 
Kačala), tréner: L. Totkovič.

Zápas Lipany - Podbrezová sa 
nehral pre nespôsobilý terén.

V 17. kole sa nedeľu (10.30 h) 
stretnú Košice B - Lipany a 1. FC 
Tatran Prešov jun. - Poprad.

Prvá liga starších dorastenov, 18. 
kolo: Senica - 1. FC Tatran Prešov 
0:1 (0:0), gól: Hruška.

Starší dorastenci 1. FC Tatran sú 
na čele prvej ligy, pred druhým Slo-
vanom majú dvojbodový náskok.

Prvá liga mladších dorastencov, 
18. kolo: Senica - 1. FC Tatran 
Prešov 0:1 (0:0), gól: Komara.

Mladším dorastencom patrí v pr-
vej lige tretia priečka.

Redakcia Večerníka v spolupráci s do-
náškovou službou Baltic, Hlavná 26, Prešov, 
tel. č. 0918 618 119, pripravila tipovaciu 
súťaž. Vaša úloha je super jednoduchá. Do 
súťažného kupónu zatipujte výsledok zápasu 
23. kola futbalovej Corgoň ligy Ružomberok 
- 1. FC Tatran Prešov (sobota o 15.30 h). 
Traja správne tipujúci, ktorí pošlú kupón na 
adresu redakcie Prešovského večerníka, Jar-
ková 2, Prešov, získajú super futbalovú pizzu 
od donáškovej služby Baltic. Správne tipy 
očakávame s piatkovou (18. 3.) poštovou 
pečiatkou. Vyžrebovanie sa uskutoční v uto-
rok a výhercov uverejníme v stredu.
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(jac) - Futbalová Corgoň 
liga má dnes na programe 
zápasy dvadsiateho druhého 
kola. Nimi sa skončí druhá tre-
tina súťaže. 1. FC Tatran Prešov 
sa od 17.30 h predstaví v Nitre.

Tatranci v prvých dvoch 
jarných domácich stretnu-

tiach bodovali naplno, bodovať chcú aj vonku. 
„Čaká nás dôležitý týždeň,“ podčiarkol tréner 
prešovských corgoňligistov Ladislav Pecko. 
„Keď ho zvládneme k spokojnosti, bude sa 
nám ľahšie dýchať. My musíme ísť od zápasu 
k zápasu, nosy dať dole a ďalej pracovať. Bol 
by som rád, keby sme vyhrali každý zápas. 
Ukáže to až zápas, hovorím však, keď sa 
nám podarí bodovať v Nitre a Ružomberku, 
v tabuľke ostaneme pred týmito mužstvami. 
Samozrejme naším cieľom je tam bodovať. 

Rozhoduje sa na ihrisku, rozhodujú hráči 
a lopta je nevyspytateľná. Našou snahou 
je pracovať tak, aby sme krôčik po krôčiku 
tie mužstvá preskakovali,“ zvýraznil Ladislav 
Pecko.

V dnešnom stretnutí budú trénerom chýbať 
vykartičkovaní Farbák a Krajník.

Výraznou oporou prešovského tímu je 
obranca Tomáš Josl: „V Nitre chceme sto-
percentne bodovať. Je jedno, kto dáva góly, 
pre nás je dôležité vyhrávať. V obrane spo-
lupracujeme veľmi dobre, tak by sme chceli 
hrať aj v ďalších zápasoch. Chceme podávať 
maximálne výkony a bodovať.“

Nitre sa vstup do jarnej časti najvyššej súťaže 
nevydaril, trikrát prehrala a tak vedenie klubu 
odvolalo trénera Ivana Vrabca. V dnešnom 
zápase mužstvo Nitry povedie Cyril Stachura, 
ktorý svojho času pôsobil aj v Prešove.

(jac) - V prvej lige hokejistiek počas víkendu vyvrcholili 
semifinálové série play off.

Šarišanka Prešov prvé semifinálové stretnutie so Spiš-
skou Novou Vsou prehrala 3:4, druhé na Spiši vyhrala 1:0 
(0:0, 1:0, 0:0), gól Prešova dala Lučová. Tretie stretnutie: 
HC Spišská Nová Ves - Šarišanka 4:1 (0:0, 2:1, 2:0), stav 
série: 2:1.

Program stretnutí o 3. miesto: 17. marca o 19.30 h Šari-
šanka Prešov - MHK Martin, 19. marca o 19.30 h Martin 
- Prešov. Keďže sa hrá na dve víťazné stretnutia, prípadný 
tretí duel sa odohrá takisto v Martine v nedeľu.

Vo finále play off sa stretnú Poprad a Spišská Nová Ves.

(jac) - Zajtra sa 
dozviete, ako si počínali 
futbalisti 1. FC Tatran 
v zápase v Nitre a hádza-
nári Tatrana v Košiciach, 
rezultáty dvadsiateho 
druhého kola tipovacej 
ligy Večerníka, kto vyhral 
super futbalovú pizzu 
a prečítate si pozvánku 
na extraligové stretnutie 
basketbalistiek.

(jac) - Moderná gymnastka Charmu Prešov Jana Duchnov-
ská štartovala na pretekoch Grand prix v izraelskom meste Holon. 
V silnej konkurencii obsadila desiate miesto. Na medzinárodných 
pretekoch v Milevsku získala bronzovú medailu.

V týchto dňoch sa už pripravuje na spoločné majstrovstvá čes-
kých a slovenských moderných gymnastiek, ktoré budú 2. apríla 
v Bratislave. 


