
Zápas 7. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Rychnov A 1 : 3 (0:1,1:1,0:1)
vylou čení: 7:5

2 min: 1 x Vaněček, Pilc T., hráčská lavice, Vošlajer, Rygr, Vosyka, Effenberk
2 + 2 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

37:33 Vaněček (Zrzavý)

rozhod čí: Samek, Machač

Reportáž ze zápasu:

4.12.2008

RHL 2008 - 2009

          Zatím neporažená mužstva se utkala již v sedmém kole RHL. Domácí mužstvo RK „A“ a hostující 
mužstvo HC Bílý Újezd doposud neztratila v soutěži žádný bod a tak 98 přítomných diváků očekávalo zajímavý 
a hlavně napínavý zápas od začátku až do konce. 

          V úvodních minutách oba týmy produkovaly opatrný hokej se zajištěnou obranou a vyčkávaly chyb 
soupeře, které by přinesly vedoucí gól. Už v šesté minutě zápasu se nepovedená střela rychnovského Radka 
Lánského překulila přes levý beton Vošlajera a skončila za brankovou čarou. Domácí vedou 1:0 a gól je 
psychicky uklidnil natolik, že do půlky zápasu byli lepším týmem. Hokejistům z Újezda chybělo nasazení a 
kombinace k brance soupeře nebyla tou nejlepší vizitkou útočníků. Krize hostů vyvrcholila v 25. minutě, kdy ve 
své přesilové hře špatně vystřídali, a následnou chybu potrestal Petr Moravec gólem na 2:0.  Tak skončila i 
první půlka zápasu před úpravou ledu. 

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Effenberk (23), Vaněček (77)

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

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Dvořák (12), Arnošt P. (28)

Jiroud (71), Smutný (17), Procházka (92)
pozn.: v závorce je číslo hráče

          Do druhé části utkání přišlo z kabin hostů mužstvo, jako vyměněné. Hráči HCBÚ  se pustili do obléhání 
soupeřovy branky. Nátlaková hra i zlepšený výkon újezdeckých býků dělal soupeři problémy. Přicházely i 
gólové šance, však bez očekávaného zakončení.   Až ve 34. minutě zasvitla pro HCBÚ naděje, kdy před 
modrou napřahuje Leoš Effenberk a jeho střela končí v síti rychnovského Brandejse. Rozpažené ruce 
rozhodčího tiší radost újezdeckých fandů pro údajný ofsajd a gól neuznává. Hosté nesložili zbraně a nadále 
pokračují ve hře, která dělá soupeři problémy. Úspěch přichází ve 38. minutě z hole nikým nehlídaného Pavla 
Vaněčka, který z voleje proměňuje nádhernou přihrávku Ládi Zrzavého. Domácí znejistěli a začali se bát o pro 
ně přijatelný výsledek. 

          Početné publikum, které našlo cestu na rychnovský stadion, si přišlo na své. Napínavý zápas, plný 
gólových šancí se musel líbit. Další utkání čeká  mužstvo Bílého Újezda ve čtvrtek 11.12. od 16,30 hod.. 
Střetne se s rezervou Rychnova, mužstvem „B“.  

první půlka zápasu před úpravou ledu. 

          V počátku poslední třetiny pouze štěstí na straně domácích odvrátilo vyrovnání. To Pavel Vaněček po 
samostatné akci orazítkovává břevno Rychnovské branky a bezmocný Brandejs jen slyší zvuk železa.  I 
následujících pět minut je v režii hostů, gól je na spadnutí, šance Rygra, Vosyky a Zrzavého svědčí o převaze 
hostů. Blížící se konec zápasu a hra vabank, na kterou hosté vše vsadili, pomohla domácím k ohrožení 
Vošlajerovy branky. Ten sporadické, ale o to nebezpečnější brejky Rychnova musel několikráte řešit. Nakonec 
rozhodla 57. minuta a gól V. Kletečky na 3:1. Poslední snahu hostů korigovat výsledek zápasu brzdí rozhodčí, 
nesmyslným vyloučením Leoše Effenberka za údajný faul kolenem. Zbývající minuty zápasu pak domácí 
neponechali nic náhodě a dotáhli zápas do vítězného konce. 

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


