
Zápas 2. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Sibi ř 8 : 2 (3:1,2:1,3:1)
vylou čení: 2:4

2 min: Effenberk, Arnošt P.
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

1:02 Rygr
9:31 Štěrba M. (Krob)

18:24 Cita V. (Rygr)
27:13 Cita V. (Rygr)
28:47 Arnošt Zd. Ml. (Zrzavý)
42:52 Krob (Dvořák)
48:01 Dvořák (Arnošt P.)
56:23 Krob (Procházka)

hvězda zápasu: Petr Krob – 2 góly a 1 asistence
rozhod čí: Samek, Burýšek

Reportáž ze zápasu:

6.11.2008

RHL 2008 - 2009

Reportáž ze zápasu:

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Effenberk (23), Arnošt P. (28)

Arnošt Zd. ml. (8), Vosyka (33), Zrzavý (-)
2. útok: Dohnal (16), Pilc A. (44)

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Dvořák (12), Smutný (17)

Štěrba M. (21), Krob (75), Procházka (92)
pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz

       Ke svému druhému zápasu letošní hokejové sezóny nastoupil domácí tým HCBÚ proti šelmám ze Sibiře. 
Už ve druhé minutě zápasu domácí Lukáš Rygr nenechal nikoho na pochybách, kdo by měl být pánem na ledě 
a po samostatné akci rozvlnil síť branky Sibiře. Domácí postupem času plně ovládli hřiště a jen díky dobře 
chytajícímu Slámovi se nedařilo dále měnit skóre zápasu. Trápení Újezdeckých střelců ukončil Míra Štěrba v 
desáté minutě, svým letošním prvním gólem. Nezištně mu přihrál Petr Krob. Za necelých 26 sekund našel v 
nedbalkách domácí obranu Ešpandr, který po přihrávce M. Jedlinského snižuje na 2:1. Zmar nevyužitých šancí 
domácích pokračuje a teprve V. Cita 94 sekund před koncem první třetiny uklidňuje domácí diváky gólem na 
3:1. Druhou třetinu kupodivu začali lépe hosté ze Sibiře, kteří dvojicí Ešpandr, M. Jedlinský snižují na 3:2, 
skóroval opět Ešpandr  Nepříjemnou situaci pro domácí řeší znovu V. Cita a necelé tři minuty před půlkou 
zápasu zvyšuje na 4:2, po přihrávce svého kolegy z útoku, Lukáše Rygra. Spokojený odchod do šaten umocnil 
pátý gól v síti Sibiře, kde Z. Arnošt ml. střelou k levé tyči překonává jinak stále dobrého Slámu. Z rohu hřiště 
přihrával L. Zrzavý. O vzruch konce druhé třetiny se postaral P.Arnošt faulem na pronikajícího útočníka Sibiře 
Ešpandra. Zákrok rozhodčí posoudili a potrestali trestným střílením proti domácímu mužstvu. Role střelce se 
ujal sám faulovaný, který však Vošlajera nepřekonal.  Poslední část zápasu se odehrála v režii třetího 
Újezdeckého útoku. Nejprve P. Krob ve 43. minutě upravuje na 6:2 a ve 49. minutě přidává Jirka Dvořák na 
7:2. Na gólech měli zásluhu v prvním případě J. Dvořák a v druhém P. Arnošt. Závěrečný účet zápasu svým 
druhým gólem v tomto zápasu podepsal Petr Krob za asistence Karla Procházky. Střela pod víko uzavřela 
skóre zápasu na výsledku 8:2.  


