
Zápas 4. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - Čadek Team 4 : 7 (2:2;2:0;0:5)
vylou čení: 10:6

2 min: 4 x Arnošt P., 2 x Dohnal, 2 x Pilc A., 1 x Jiroud
2 + 2 min: Rygr

2 + 10 min: -
branky:

12:48 Jiroud (-)
13:56 Rygr (-)
23:31 Arnošt Zd. ml. (-)
27:17 Cita V. (-)

hvězda zápasu: 

rozhod čí: Svoboda J., Moravec L.

Reportáž ze zápasu:

Jirka Jiroud 

Třebechovická liga 2010 - 2011
12.12.2010

        Další neznámý soupeř se nám postavil k již třetímu zápasu Třebechovické ligy. Našlapaný tým Čadek v 
kompletní formaci tří útoků nastoupil proti naší obranné formaci čítající pouze 11 hráčů v poli, s poslední 
pojistkou v brance, Láďou Vošlajerem. 
        Nabušený soupeř začal zhurta. Pomohlo mu k tomu vyloučení Pavla Arnošta za podražení soupeře již na 
začátku druhé minuty zápasu. Oslabení jsme bez úhony přežili, ale to neměnilo nic na tom, že soupeř byl lepší 
a dokázal to dvěma brankami v rozmezí mezi 9. a 12. minutou. Teprve ve 13. minutě Jirka Jiroud snižuje na 
1:2 a zlepšený výkon našeho mužstva pojišťuje o minutu na to Lukáš Rygr na 2:2. 

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

Procházka (92), Petera (21), Zrzavý (9)
2. útok: Pilc A. (44), Dohnal (16)

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

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

1:2 a zlepšený výkon našeho mužstva pojišťuje o minutu na to Lukáš Rygr na 2:2. 
        I ve druhé třetině jsme navázali na gólovou vlnu a díky Zdendovi Arnoštovi a Vencovi Citovi vedeme na 
konci druhé třetiny 4:2. 
        Zato poslední třetina byl propadák, který začal přísnou přesilovkou soupeře 3:5. Ten ji využil a v dalším 
pokračování přesilovky 4:5 následně vyrovnává skóre zápasu na 4:4. Přísný metr rozhodčích na naše mužstvo 
pokračoval a v další přesilovce dostáváme patrně rozhodující gól zápasu na 4:5. Zmar našeho mužstva 
potvrdila šestá branka. Střela po ledě se odrazila od brusle soupeře a skončila v naší síti. Výsledek pak pečetil 
soupeř svým sedmým gólem a uzavřel tak účet vyrovnaného utkání.   
        Zápas řídili rozhodčí J. Svoboda a L. Moravec. Oba se vcelku zhostili svého poslání dobře. Je však nutno 
podotknout na vysvětlenou, že dobře neznamená výborně. K našemu týmu měli poněkud přísnější metr a ty 
samé přestupky nebyly trestány i na straně soupeře. Pomohlo k tomu i jeho nepřiměřené simulování. Důkazem 
byla 42. minuta zápasu, kdy mezi naše obránce se dostal útočící hráč (klasický trychtýř) a po odebrání puku se 
až po chvíli zhroutil za naší brankou. Následný verdikt – podražení, nás posílá do opětného oslabení a využití 
přesilovky soupeře. Znamená to zvýšení na 4:5. Další branka v naší síti nebyla opět košer. Předcházela tomu 
přihrávka vysokou holí soupeře, kterou rozhodčí ani nezaregistrovali a následně po této přihrávce jsme obdrželi 
branku, která soupeři dala potřebný klid do úspěšného zakončení zápasu.   
        Pro informaci, jak je důležité mít přízeň arbitrů je to, že jsme v početním oslabení hráli nepřetržitě od 
32,46 min. do 42. minuty. A za to jsme byli potrestáni 3 obdrženými brankami. Tímto nechceme znevažovat 
zasloužené vítězství soupeře, který nás potrestal za chyby v naší obranné činnosti a koneckonců za nevyužité 
střelecké příležitosti. 
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