
Zápas 14. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Kvasiny 6 : 4 (4:1,0:2,2:1)
vylou čení: 16:10 (48:20 minut)

2 min:

10 min: 1 x Dvořák, Jiroud
5 + do konce utkání: -

branky:
1:56 Arnošt Zd. ml. (-)

10:30 Petera (Effenberk)
12:20 Jiroud (-)
18:12 Rygr (Pilc A.)
45:08 Arnošt Zd. ml. (-)
59:58 Zrzavý (-)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Rada, Burdýšek

Reportáž ze zápasu:

Zdenek Arnošt ml. - 2 góly

3.2.2009

RHL 2008 - 2009

          Stále lepšící se HC Kvasiny tentokráte již ve 14. kole RHL otestoval zatím druhý tým tabulky RHL. 
Domácí HCBÚ začal od podlahy. Už ke konci druhé minuty zápasu Zdenda Arnošt pronikl do obranného 
pásma soupeře a napůl střelou a napůl přihrávkou z pozice levého křídla překvapuje Hirše v kvasinské brance. 
Újezd vede 1:0 a srdce domácího diváka zaplesalo. Trend v nastolené hře potvrdil gólem na 2:0 Pavel Petera 
po akci Leoše Effenberka. Málokdo čekal, že domácí v prvních 10. minutách povedou už  takovým  rozdílem. 
Kvasinští ještě nestačili strávit obdrženou branku, když jako blesk z nebe přišla střela z hole Jirky Jirouda, která 

3 x Arnošt Zd. ml., Jiroud, 2 x Arnošt P. 1 x Arnošt Zd. st., Rygr, Effenberk, 
Procházka, Dohnal

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

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

Rygr (3), Arnošt Zd. ml. (8), Pilc T. (4)
3. útok: Dvořák (12), Arnošt Zd. st. (10)

znamenala zvýšení skóre na slibných 3:0. Až v 15. minutě zalapal po dechu HC Kvasiny, kdy využil přesilovku 
5:4 gólem Jiřího Holoubka. Potvrzením do té doby bezvadného výkonu domácích byl pak čtvrtý gól v podání 
Lukáše Rygra, který ujel všemu, co se mu postavilo do cesty, a skóroval. Nádherně ho našel přihrávkou Aleš 
Pilc. Ještě než skončila první třetina zápasu, šel zahřívat trestnou  lavici za hru loktem Jirka Jiroud, aniž by 
tušil, co bude následovat ve druhé třetině. 

          Ta přinesla pokračování přesilovky a její využití Šílou, těsně před návratem újezdeckého hráče z trestné 
lavice. Stav 4:2 pro domácí spíše aktivoval arbitry zápasu než aktéry vlastního dějství na ledě. Rozhodčí zcela 
pozměnili styl rozhodování zápasu a pocítili to hlavně domácí. Ti v rozmezí mezi 22. až 41. minutou neustále 
obléhali trestnou lavici. Hra v oslabení 4:5 a hlavně 3:5 přinesla ovoce ve 32. minutě, kdy zužitkoval hru proti 
třem bránícím hráčům domácích kvasinský Kamil Čtvrtečka. Pohromu a nekonečnou hru v oslabení (16 minut 
ve druhé třetině) ukončila siréna oznamující konec druhé třetiny.  
          V úvodu třetí části zápasu rozjiskřil emoce Jirka Dvořák, který poněkud hlasitě dal najevo svůj nesouhlas 
se současným řízením zápasu. Jeho, zajisté podnětné, připomínky byly ohodnoceny 10 minutami na lavici 
hanby.  Patrně i tato domluva pomohla k tomu, že rozhodčí ve zbývající části zápasu podělili obě mužstva 
trestnými minutami rovnoměrně. Ale zpět ke hře. Domácí po útlumu v druhé třetině začali být opět 
nebezpečnější. Brankové šance Jirouda, Rygra a Aleše Pilce zlikvidoval bezchybný Hirš v brance Kvasin. 
Teprve samostatná, sólová akce přes celé hřiště Zdendy Arnošta ve 46. minutě znamenala Hiršovo překonání 
a tím zvýšení náskoku na 5:3. Zatuhlé vztahy mezi hráčem a rozhodčím se projevily v 51. minutě zápasu, kdy 
po vyloučení Jiřího Jirouda za držení, jmenovaný neunesl tíhu rozsudku a opět poněkud nevhodně kritizoval 
verdikt rozhodčího, který mu udělil navíc 10 minut odpočinku na trestné lavici. V rozhárané koncovce zápasu 
pak tým Kvasin opět při přesilové hře 5:4 v 59. minutě snížil na 5:4. V závěrečné power play Kvasin, hře bez 
brankaře, ujel Láďa Zrzavý a střelou do prázdné branky, ukončil zápas se skórem 6:4 pro HCBÚ.  

3. útok: Dvořák (12), Arnošt Zd. st. (10)
Procházka (92), Smutný (17), Jiroud (71)

pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


