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Dievčatá z CBK
vyhrali v Ostrave
V Ostrave sa konal 21.
ročník Easter Tourna-
ment 2016. Tradičný
veľkonočný basketba-
lový turnaj je jeden
z najväčších mládež-
níckych podujatí
v Európe.

KOŠICE. Tentoraz na ňom
štartovalo 153 tímov v chlap-
čenských a dievčenských
kategóriách z 11 krajín. Počas
štyroch dní sa v 15 halách
a telocvičniach odohralo 439
zápasov.

Na turnaji štartovali aj
dve družstvá CBK Minibuse-
uropa Ťahanovce Košice. Ju-
niorkyU19 obsadili 3.miesto,

no ešte lepšie sa darilo diev-
čatám U11, ktoré turnaj vy-
hrali bez jedinej prehry.
V základnej skupine postup-
ne porazili maďarský Szeged
96:0, domácu Ostravu 53:20
a Starú Ľubovňu 49:7. Vo vy-
raďovacej fáze vo štvrťfinále
vyradili B-tím Ostravy 20:0
kont., v semifinále A-tím
Ostravy 67:19 a vo finále na
nich čakal slovinský celok
Konjice. V dramatickom zá-
pase zdolali zverenkyne Vla-
dimíry Dankovej a Miroslava
Dirgu svoje súperky 41:22
a zaslúžene sa tešili z víťaz-
nej trofeje. Za najlepšiu
hráčku tímu vyhlásili Kvet-
ku Bačovú. (š)

Na turnaji nenašli premožiteľa
Mladé basketbalistky si domov odniesli pohár a medaily. FOTO: ARCHÍV

Máte chuť na basketbalový maratón?
KOŠICE. Máte radi basketbal,
a máte aj dobrú výdrž? Tak
neváhajte a prihláste sa na
tradičnú basketbalovú 24-
hodinovku, ktorú každoroč-
ne organizuje Študentská ra-
da Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafá-
rika v Košiciach. Ešte stále je
možnosť, lebo podujatie sa
začína v piatok 1. apríla o 19.
h, a v priestoroch telocvične
T3 a T4 naMedickej 6 radi pri-
vítajú teba či tvoj tím. „Stačí
si ho zostaviť a ukázať, čo sa

práve vo vás skrýva,“ pozýva
na 24-hodinový podkošový
maratón Júlia Hudáková,
podpredsedníčka ŠR PF UPJŠ
v Košiciach. Na túto akciu sa
môže prihlásiť každý, pod-
mienka nie je, že musí byť
študentom či zamestnancom
školy, stačí, že má rád šport
a vie hrať basketbal. „Prvý-
krát je táto akcia pod záštitou
Európskeho mesta športu
Košice, z čoho sa veľmi teší-
me,“ dodáva Júlia Hudáková.

BOHUŠMATIA

PRIAME PRENOSY
DVOJKA
16.45 hod. –Hokej – Tipsport
liga, B. Bystrica – Košice
1.00hod. – Krasokorčuľo-
vanie –MS, tance – voľné
jazdy

SPORT 1
18.00hod. –Hádzaná – Liga
majstrov, CSMBukurešť –
RostovDon
EUROSPORT
10.30hod. – Cyklistika, Tri

dni De Panne – 3. etapa
14.45 hod. – Cyklistika, Tri
dni De Panne – časovka
20.00hod. – Krasokorčuľo-
vanie –MS, krátky program
žien

NOVASPORT
21.05, 1.05 hod. – Tenis ATP
1000Miami
4.35 hod. –NHL, San Jose
Sharks –Vancouver Ca-
nucks

VYHRALI STE?
LOTO: 1. ťah: 6, 14, 17, 18,
44, 46, dodatkové číslo: 43.
I. a II. poradie bez výhry, III.
poradie 3 výhry po 3 373,80
€, IV. poradie 365 výhier po
40€, V. poradie 8 167 výhier
po 5,50 €. Superjackpot: 10
770 851,88 €. Jackpot pre
ďalšie žrebovanie v 1. ťahu:
376 394,94 €. 2. ťah: 6, 22,
23, 39, 44, 49, dodatkové
číslo: 21. I. a II. poradie bez
výhry, III. poradie 9 výhier
po 1 124,60 €, IV. poradie
416 výhier po 35,10 €, V.
poradie 7 893 výhier po 5,60
€. Jackpot pre ďalšie žre-
bovanie v 2. ťahu:
2 680038,06 €.
JOKER: 5, 4, 6, 8, 7, 2. I.

poradie bez výhry, II. pora-
die 1 výhra 3 300€, III. po-
radie 11 výhier po 330 €, IV.
poradie 105 výhier po 33 €,
V. poradie 1 023 výhier po
3,30 €. Jackpot pre ďalšie
žrebovanie: 19 630,80 €.
LOTO5z 35: 6, 7, 21, 26, 28.
I. poradie bez výhry, II. po-
radie 42 výhier po 208,30 €,
III. poradie 1 617 výhier po
3,30 €. Jackpot pre ďalšie
žrebovanie: 17 931,16 €.
KENO10: V stredu, 30. 3.
vyžrebovali čísla: 8, 9, 11, 12,
15, 19, 25, 29, 30, 32, 40, 41,
42, 43, 45, 47, 57, 63, 64, 69.
Keno Plus číslo: 12. Keno
Joker: 0, 1, 5, 4, 4, 2.

(Bez záruky!)

TELEGRAF
l Volejbalováextraliga
žien– semifinále play-off
(hrá sa na tri víťazstvá): Nit-
ra – Kežmarok 3:2 (15, 22, -23,
-10, 8) – stav série 1:0, za 106
min, rozhodovali: Schimpl
a Vaško. VK Slávia EUBrati-
slava – 1. Bratislavský volej-
balový klub 3:0 (18, 22, 22) –
stav série 1:0, za 75min,
rozhodovali: Sarka a Jurá-

ček.
l Hádzaná–extraliga
mužov–nadstavbová časť
–A-skupina (o 1. – 6.mies-
to): Prešov –Hlohovec 27:25
(15:15), najviac gólov: Kopčo
6,Hrstka a Peskov po 5 – F.
Zaťko 7/1, Laho 5/1, Hriňák 3.
Pok. hody: 2/1 – 3/2, vylúčení:
9 – 10, ČK: 44. Pekár – 18. La-
ho, 31. Ľ. Ďuriš, rozhodovali:

Daňo a Sabol, 428 divákov.
PovažskáBystrica – Šaľa
30:25 (18:14), najviac gólov:
Firit a Vallo po 6, Š.Macháč
a Kasagranda po 4,M. Kozák
4/1 – S.Mažár 5,Michnie-
wicz 5/1,Meľnyk 5/2. Nové
Zámky – Topoľčany 25:29
(13:15), najviac gólov: Gyurics
5, Demovič, Ficza, Ľoch po 4
–Hlinka 11, Štochl, Ivanycia,

Žilinčík, Kucher po 4.
l Hokej – semifinále play-
off Tipsport ligy:Nitra –
Zvolen 2:3 pp (0:0, 2:2, 0:0 –
0:1), stav série 1:1 na zápasy.
Góly: 25. Laliberté (Milam,
Slovák), 33. Kutálek (Pupák,
Konig) – 23. Brendl (Habšu-
da), 32. Puliš (Semorád), 66.
Krejčí. Rozhodovali: Jonák,
M llner – Šefčík, J. Tvrdoň.

Býci zdolali Prievidzu
a vyrovnali stav série
JANKOVIČ: TRÉNERI ODVIEDLI VÝBORNÚ PRÁCU
Séria semifinále play-off
Eurovia SBL medzi Koši-
cami a Prievidzou mala
včera svoje druhé pokra-
čovanie. Východniari
v domácej Angels aréne
súperovi veľa nedovolili
a zaslúžene vyhrali
92:78.

KOŠICE. Po úvodných deväťde-
siatich sekundách svietil na ta-
buli stav 0:6, pretože hostia od-
štartovali dvoma úspešnými
trojkami. Potom sa však dostali
k slovu aj basketbalisti Košíc
a postupne otočili skóre. Vypra-
covali si dokonca desaťbodové
vedenie, no Rostampour trojkou
spolu s klaksónom uzavrel na pr-
voštvrtinových 27:20.

Na začiatku druhého dejstva
domáci zvýšili svoj náskok a v 13.
minúte mali k dobru až trinásť
bodov. Potom síce prišli silnémo-
menty Prievidze, ktorá presnou
streľbou znížila na 41:37, no záver
polčasu opäť patril hráčom KB. Tí
využili krátky herný výpadok sú-
pera a do kabín sa išlo za stavu
53:41.

Tretia časť hry priniesla ab-
solútne vyrovnaný basketbal,
v ktorom sa bolo na čo pozerať.
Oba tímy sa naťahovali o každý
bod a na ihrisku vzplanuli vášne.
Najskôr rozprúdil emócie nešpor-
tový faul na Baldovského a ne-
skôr aj menšia roztržka pod prie-
vidzským košom. Rozdiel v skóre
sa však nezmenil a hostia naďalej
strácali dvanásť bodov (72:60).

Košickí býci si vytvorili roz-
hodujúci náskok na začiatku po-
slednej desaťminútovky, keď im
padli dve trojky a ľahké koše,
vďaka ktorým vyhrávali už o de-
vätnásť bodov. Hornonitrania
museli následne staviť na riziko
a spoliehali sa na strely z diaľky.

Táto taktika hosťom vychádzala,
ale na zvrat im ostávalo málo ča-
su. Rozhodujúci moment prišiel
za stavu 87:78, keď Rostampour
nepremenil dva trestné hody
a domáci Vlahovič z protiútoku
strelil trojku. Košičania si posled-
né sekundy užili a triumfovali
92:78.

Súperadržali nadištanc
Prvý zápas série bol prakticky
rozhodnutý po prvej štvrtine,
ktorú Prievidžania vyhrali jas-
ne o osemnásť bodov. Aj včera
mali výborný nástup, no po-
tom sa hralo podľa košických
nôt. „Vedeli sme, že Prievidza je
silný tím a do začiatku zápasu

dáva najviac energie. V úvode
to bolo chvíľu vyrovnané, ale
dostali sme sa do svojho tempa
a myslím si, že sme súpera po-
hodlne držali na dištanc. V zá-
vere sme síce trochu pribrzdili,
no nezáleží na tom, o koľko bo-
dov vyhráte,“ hodnotil Chorvát
v službách Košíc Saša Jankovič.

Východniari pritom nev-
stupovali do zápasu v ideálnej
pozícii, pretože prípadné zavá-
hanie v druhom zápase za se-
bou by im poriadne znížilo šan-
ce na postup. „Play-off systém
je taký, že jeden deň prehráš
zápas, ale na druhý deň musíš
vyčistiť hlavu a zabudnúťna to.
Dobre sme sa na zápas pripra-
vili, tréneri odviedli výbornú
prácu po taktickej stránke a za-
slúžene sme Prievidzu porazi-
li,“ povedal 31-ročný basketba-
lista.

Oba tímy si v play-off udr-
žujú neporaziteľnosť na domá-
cej palubovke. Košice aj Prie-
vidza vyhrali všetky tri stret-
nutia pred vlastnými fanúšik-
mi, no ak chcú býci preniknúť
do finále, musia túto štatistiku
zmeniť. Najbližšiu možnosť
budú mať už v sobotu o 18. ho-
dine na pôde súpera. „Naším
hlavným cieľom je vyhrávať
domáce zápasy a čakať na prí-
ležitosť vonku. Prievidzi ne-
môže vyjsť každý domáci zá-
pas, a tak ju skúsime prekva-
piť,“ dodal Jankovič.

TOMÁŠLENGYEL

Košičania doma vyrovnali sériu
Bodovo sa presadil aj R. Keely (vľavo). FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

FAKTY

Košice – Prievidza
92:78 (53:41)
– stav série 1:1.
Najviacbodov:Avramo-

vič 16, Baťka 15, Edwards 14
– I.Marič 18 (4 trojky),
Wisseh 14, Rostampour 11.
TH: 15/13 – 18/11, fauly: 23 –
22, trojky: 5 – 11, rozhodo-

vali: Gabara, Zubáka La-
moš.Ďalší výsledok: Ko-
márno– Inter Bratislava
84:73 (36:29) – stav série
2:0.


