Třebechovická liga 2010 - 2011
Zápas 8. kola ze dne -

HC Bílý Újezd - Black Team
vyloučení:
2 min:
10 min:
5 + do konce utkání:
branky:
18:13

1:5

(1:1;0:3;0:1)

4:4
2 x Jiroud, 1 x Cita J., Arnošt P.
Petera (-)

hvězda zápasu:

Láďa Vošlajer - zkrátka chytá…

rozhodčí:

Moravec L., Svoboda J.

Reportáž ze zápasu:
Úvod odvetného zápasu proti vedoucímu mužstvu celé soutěže se nám vcelku podařil. Zachytili jsme
počáteční nápor soupeře a až do 15. minuty jsme drželi krok s favoritem. Teprve banální chyba při rozehrávce
z naší třetiny poskytla šanci soupeři, který ji potrestal gólem v naší síti. Nesložili jsme zbraně a již za tři minuty
bylo vyrovnáno zásluhou Pavla Petery, po předchozím rozebrání soupeře a úspěšném zakončení akce. Solidní
a hlavně nečekaný výsledek nás doprovázel do úvodních minut druhé třetiny. Ty nás opět zastihly v
nedbalkách. Po nepokrytí střílejících obránců dostáváme branku a soupeři tím dáváme klid na jeho lepší
kombinaci a účinnější zakončení akcí. Další nabití soupeřovým útočníkům špatnou rozehrávkou z naší třetiny
přišlo ve 28. min. zápasu a gól na 3:1 posouvá Black Team k rozhodujícímu náskoku. Hořkost druhé třetiny
dovršil Black Marha gólem na 4:1 po předešlé nedůrazné obranné činnosti v naší třetině. Úvod poslední třetiny
ještě okořenil svým druhým gólem Lochman a dovršil tak konečné skóre zápasu 5:1 pro soupeře.
Výčet našich chyb a jejich potrestání soupeřem, neznamená, že naše mužstvo pouze staticky
sekundovalo hře soupeře. Naopak, místy jsme ho přehrávali a nevyužité šance City, Vosyky, Petery a nakonec
i údajná tyčka po dělovce Zd. Arnošta mohly pro nás nepříznivý výsledek dostatečně odlehčit. Prim zaslouží
Láďa Vošlajer, který poslední zápasy podává v naší brance nadstandardní výkony a podržel nás v době, kdy
soupeř měl navrch. Celkově náš tým obstál, a ač oslaben o řadu klíčových hráčů, byl důstojným soupeřem
nejlepšímu týmu Třebechovické ligy.
Zveme všechny příznivce na další utkání hrané tuto sobotu 29.1.2011 od 11,00 hod. V Třebechovicích se
utkáme v důležitém zápasu proti místním Orlům.
sestava:
brankář:
1. útok:
2. útok:
3. útok:

Vošlajer (22)
Arnošt Zd. ml. (8), Švorc ()
Vosyka (33), Petera (21), Zrzavý (9)
Arnošt P. (28), Pilc A. (44)
Cita J. (11), Smutný (17), Kroupa ()
-, Jiroud (71), -, -

pozn.: v závorce je číslo hráče
info@hcbu.cz

www.hcbu.cz

