Výsledky a komentář k sehraným zápasům mužstva HC Bílý Újezd
v Rychnovské UNET hokejové lize
SEZÓNA 2013 – 2014
Zápas ze dne 18.2.2014
HC Bílý Újezd - IHC Kvasiny
Výsledek 4 : 1, po třetinách 2:1, 1:0, 1:0
Vyloučení 4:7. Za HC BÚ – Švorc J., Arnošt P., Dvořák J., Vosyka J. po 2min.
Využití přesilovek 1:1
Branky za HCBÚ:
11. min. Cita V. (Švorc J.). na 1:0
14. min. Rygr L. (Cita V.) na 2:1 neuznán pro chybu v zápisu (Lukáš Rygr nebyl uveden
na soupisce – omyl vedoucího družstva)
17. min. Pilc na 2:1
23. min. Vosyka J. (Cita V.) na 3:1
52. min. Cita V. na 4:1

Sestava:
V brance Vošlajer Vl.
1. útok
Arnošt Zd. ml., Dvořák J.
Vosyka J., Petera P., Nohejl M.
2. útok
Pilc A., Effenberk L.
Švorc J., Cita V., Ruffer T. (Rygr L.)
3. útok
Arnošt P., Pilc T.
Jiroud J., , Smutný P.
V 1. čtvrtfinálovém utkání proti nám nastoupil neustále se zápas od zápasu lepšící tým IHC
Kvasiny. Od zahajovacího hvizdu rozhodčích bylo patrné, že náš soupeř po debaklu v prvním
vzájemném utkání (14:4) vsadí vše na důkladnou defenzívu. První desetiminutovka zápasu
tomu jednoznačně nasvědčovala. Obranný val Kvasin rozrušil teprve gól Václava City po
spolupráci s Janem Švorcem v úvodu 12. minuty. Naše útočné aktivity zmrazil gól
kvasinckého obránce Jaroslava Moravce v přesilové hře. Jeho nepovedená střela od modré
čáry skončila k údivu jeho i našich hráčů za zády Ládi Vošlajera. Necelou minutu po
vyrovnání ujel všem obráncům Lukáš Rygr a poslal náš tým do vedení na 2:1. Bohužel po
zjištění rozhodčích, že střelec nebyl uveden na soupisce zápasu, gól nebyl uznán a Lukáš
musel předčasně do sprch. Přesto jeho neuznaný gól kluky nabudil ještě k většímu tlaku na
úporně bránící obranu včele s Janem Hiršem. Teprve individuální útočný výpad našeho
obránce Tomáše Pilce překvapil rozhozenou obranu soupeře a své počínání završil vedoucím
gólem na 2:1 v počátku 17. minuty. Ve třetí minutě druhé třetiny nachytal v nedbalkách stále
se bránící Kvasiny Jaroslav Vosyka, který dostal za záda Hirše puk vystřelený Václavem
Citou. S neustále se zvyšující dekadencí našich střel stoupal čím dál více výkon kvasinského
brankáře. Dvě nastřelená břevna Leoše Effenberka, jedinečné šance Jardy Vosyky, Tomáše
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Ruffera, Michala Nohejla a Pavla Petry svědčí o tlaku, kterému obrana Kvasin s úspěchem a
někdy se štěstím čelila. Uklidnění pak přinesla individuální akce Václava City zakončená
gólem na 4:1, který jak se později ukázalo, díky skvěle se bránícímu soupeři byl gólem
v tomto zápasu i posledním.
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