Výsledky a komentář k sehraným zápasům mužstva HC Bílý Újezd
v Rychnovské UNET hokejové lize
SEZÓNA 2013 – 2014
Zápas ze dne 4.3.2014
HC Bílý Újezd – HC Častolovice (zápas o 3. a 4. místo)
Výsledek 5 : 4, po třetinách 0:1, 3:1, 2:2
Vyloučení 6:15. Za HC BÚ – Arnošt P., Effenberk L., Petera P., Švorc J., Petera P. po 2 min.,
Pilc T. 2 + 10. min.
(Soupeř 13x 2. min. + 1x10 min., 1x OK+20. min.)
Využití přesilovek: 0:1 gól na 3:3 jsme dostali v oslabení 4:5
Rozhodčí: Plodek, Kareš
Branky za HCBÚ:
25. min. Arnošt Zd. (Arnošt P.) na 1:1
27. min. Petera P. (Arnošt Zd.) na 2:1
27.min. Švorc J. (Petera P., Arnošt P.) na 3:1
56.min. Cita V. (Švorc J.) na 4:4
58. min. Ruffer T. na 5:4

Sestava:
V brance Vošlajer Vl.
Obrana:
Arnošt Zd., Arnošt P.
Effenberk L., Pilc T.
1. útok
Vosyka J., Petera P., Dvořák J.
2. útok
Ruffer T., Cita V., Švorc J.
3. útok
Smutný P., Křoustek M.
V boji o bronzovou medaili letošního ročníku RHL proti nám nastoupil tým Častolovic, který
v semifinále nestačil na Sršně ze Záměle. Vzhledem k závěrečnému průběhu celé soutěže jsou
Častolovice naším nejčastějším letošním soupeřem. I když předešlé dva výsledky 4:3 a 6:2
skončily naším vítězstvím, zápas v play off je úplně něco jiného. Jako většinu zápasů letošní
sezóny jsme začali náporem, který přinesl dost gólových šancí, které však zneškodnil
bezchybně chytající Brandejs. V 17. minutě zápasu při vyloučení Felcmana Tomáš Pilc ve
středním pásmu chyboval a Šmida v samostatném nájezdu překonává Vošlajera a posílá
Častolovice do vedení. Už během druhé minuty druhé třetiny burcuje svým gólem své
spoluhráče Zdenda Arnošt a srovnává výsledek. Euforii našeho mužstva zvedá kapitán Pavel
Petera, necelé dvě minuty po vyrovnávajícím gólu, zvyšuje na 2:1. Akci mu připravil opět
Zdenda Arnošt. Těsně po svém vyloučení a návratu z trestné lavice Pavel Petera přihrává do
šance Janu Švorcovi, který ji k potěšení našich diváků využívá a dává náš třetí gól. Asistenci
si připsal Pavel Arnošt, jehož křižní přihrávka našla Peteru ve středním pásmu. Necelou
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minutu před koncem druhé třetiny Václav Cita prohrává buly v našem obranném pásmu a
vzápětí na to Bělka snižuje na 3:2. V úvodu poslední třetiny nás potrestal při našem oslabení,
Felcman vyrovnávajícím gólem na 3:3. Tentýž hráč pocuchal naše nervy v 54. minutě
vedoucím gólem Častolovic na 4:3. Předcházela tomu celkem nevinná střela na našeho
brankáře, vyslaná před naší modrou. Vošlajer pouze vyrazil puk před sebe a dojíždějící
Felcman neměl problém dokončit akci svým druhým gólem. Už dvě minuty na to nás do hry
o bronzovou medaili dostává Venda Cita, který stoprocentně zužitkoval přihrávku Jana
Švorce. Vyrovnávací gól kluky naladil k bojovnému výkonu, jehož vyvrcholením byla akce
Tomáše Ruffera, který obral soupeřova obránce v jeho pásmu o puk, a pak sám proti brankaři
chladnokrevně skóroval a tím odsoudil Častolovice k čtvrtému místu.
Zápas se svou dramatičností přítomným divákům musel líbit. Držel je v napětí od
prvního do posledního hvizdu rozhodčího. Bohužel jsme si ho zkomplikovali vlastními
chybami, po kterých jsme inkasovali. Mužstvo ukázalo, jak již mnohokrát v této soutěži, svoji
sílu, nesložilo zbraně a převrátilo neutěšený vývoj zápasu na svou stranu.
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