
Zápas 1. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Rokytno 4 : 5 (3:0,0:4,1:1)
vylou čení: 3:3

2 min: Procházka., Cita V, Jiroud J.
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

5:11 Švorc O.
8:35 Cita V.

17:54 Cita V.
50:20 Pilc A.

hvězda zápasu: Václav Cita - 2 góly
rozhod čí: Krejčí Vl., Moravec L.

Reportáž ze zápasu:

Třebechovická liga 2010 - 2011
7.11.2010

          K úvodnímu zápasu na třebechovickém ledě nám los přiklepl mužstvo HC Rokytno. Soupeř bruslařsky a 
kombinačně dobře vybaven začal vlažně. Byli jsme to my, kdo si začal nátlakovou hrou vytvářet gólové šance, 

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Arnošt P. (28), Arnošt Zd. ml. (8)

Vosyka (33), Petera (21), Smutný (17)
2. útok: Pilc A. (44), Švorc ()

Kroupa (), Cita V. (18), Cita J. (11)
3. útok: -, -

Jiroud (71), -, Procházka (92)
pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz

kombinačně dobře vybaven začal vlažně. Byli jsme to my, kdo si začal nátlakovou hrou vytvářet gólové šance, 
které zpočátku likvidoval brankář hostí. Teprve v šesté minutě zápasu Ondra Švorc střelou po ledě skóruje a 
vedeme 1:0. Už za tři minuty zvyšuje na 2:0 Venda Cita po chaosu před soupeřovou brankou. Ke konci 18. 
minuty korunuje bezvadný výkon našeho mužstva opět Venda Cita střelou do šibenice soupeře a vedeme 
nečekaně 3:0. 
          Ve druhé třetině padla únava do nohou našich hráčů a následné malé aktivity využili domácí ve 27. 
minutě ke vstřelení prvního gólu. Bohužel slabší chvilky naší obranné činnosti nadále pokračovaly a soupeř nás 
potrestal dalšími góly ve 28. a 31. minutě. Rázem bylo vyrovnáno a zápas začal nanovo. Výkon soupeře se 
zvedl a ten korunoval vedoucím gólem při své přesilovce ve 34. minutě. Nástup třetí části hry vyšel opět lépe 
domácím, kteří v končící 42. minutě zvýšili na 5:3. Šňůra  pěti gólů v naší brance nesrazila naše hráče na 
kolena, ale naopak vyburcovala tým ke zlepšenému výkonu, který okořenil Aleš Pilc brankou do sítě hostů. 
Úspěšná střela po ledě však už byla poslední, kterou se našemu týmu podařilo překonat brankáře hostů. 
Závěrečný pokus o vyrovnání, hrou bez brankáře, který trval 15 sekund se minul úspěchem.
          Nutno vyzdvihnout obětavý výkon celého mužstva. Až na slabší chvilky ve druhé třetině jsme herně s 
neznámým soupeřem obstáli. 
          S přehledem řídili utkání oba rozhodčí Vl. Krejčí a L. Moravec.


