
Zápas 12. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Sibi ř 13 : 0 (3:0,6:0,4:0) 
vylou čení:

2 min: 1 x Dvořák, Effenberk, Arnošt Zd. ml.
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

12:56 Arnošt Zd. ml. (Procházka)
18:20 Cita V. (-)
18:57 Krob (Arnošt Zd. ml.)
20:10 Pilc T. (Rygr)
23:36 Pilc T. (Cita V. Rygr)
26:35 Pilc T. (Rygr)
30:33 Petera (Vosyka)
36:24 Petera (Zrzavý)
40:00 Vosyka (Effenberk)
41:51 Arnošt Zd. ml. (Dvořák)
45:20 Pilc T. (Cita V.)
48:52 Cita V. (Dohnal)
54:33 Effenberk (-)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Burdýšek, Pavlíček

Tomáš Pilc - 4 góly

RHL 2008 - 2009
22.1.2009

rozhod čí: Burdýšek, Pavlíček

Reportáž ze zápasu:

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

Zrzavý (9), Petera (21), Vosyka (33)
2. útok: Dohnal (16), Pilc A. (44)

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Dvořák (12), Arnošt Zd. ml. (8)

Jiroud (71), Krob (75), Procházka (92)
pozn.: v závorce je číslo hráče

          Početné publikum se přišlo podívat na další zápas hokejové série RHL. Fandové HCBÚ plni očekávání 
na výkon svého týmu (po trápení s Častolovicemi) a rychnovští krajani ze Sibiře ze zvědavosti, jak obstojí jejich 
tým proti favoritovi zápasu. 

          Po laxním začátku se branková mašina Újezda rozjela až ve 13. minutě zápasu. První puk ze své sítě 
musel Sibiřský Sláma tahat po střele Zdendy Arnošta. Ještě do konce první třetiny góly Venci City a Petra 
Kroba, nenechali nikoho na pochybách, kdo bude pánem na ledě. V desáté vteřině druhé třetiny začal koncert 
Tomáše Pilce, který v rozmezí 7. minut vsítil soupeři 3. góly a docílil tak čistého hattricku. U všech jeho gólů 
sekundovali parťáci z útoku Cita a Rygr. Přibližně v půlce zápasu měl nakročeno k dalšímu hattricku Pavel 
Petera, který góly v 31. a 37. minutě zvýšil stav už na 8:0 pro HCBÚ. Asistence si rovným dílem podělili Vosyka 
a Zrzavý. Střelecké hody druhé třetina pak ještě uzavřel Jarda Vosyka v poslední vteřině druhé třetiny gólem na 
9:0.  Zdecimovaná Sibiř s nadějí vyhlížela konec zápasu. Její přetížená obrana čelila neustálému tlaku 
soupeře, leč marně. Góly Zdendy Arnošta, Tomáše Pilce, Václav City a Leoše Effenberka  ve třetí třetině určily 
konečné skóre 13:0 pro HC Bílý Újezd.  

          Za zmínku stojí střelecký koncert Tomáše Pilce, který rozstřílel Sibiř čtyřmi góly. Soupeři tak pomohl 
uštědřit zatím největší porážku v letošní sezóně. Bodově nezůstali pozadu ani Zdenda Arnošt, Václav Cita a 
Pavel Petera, kteří své statistiky vylepšili každý dvěma góly. Zabodoval konečně i Leoš Effenberk gólem a 
asistencí. V dalším zápasu čeká HCBÚ ambiciózní a natěšený celek Medvídků z Dobrušky.  

pozn.: v závorce je číslo hráče
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