
Zápas 15. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Lípa 8 : 2 (5:0,1:1,2:1)
vylou čení: 5:5

2 min: 2 x Arnošt P.,1 x Pilc T.,  Rygr
10 min: 1 x Rygr

5 + do konce utkání: -
branky:

1:17 Cita V. (Rygr)
4:12 Cita V. (Rygr)
7:43 Arnošt Zd. ml. (Pilc T.)
8:48 Zrzavý (Vosyka)

12:47 Vosyka (Effenberk)
25:07 Arnošt Zd. ml. (Arnošt Zd. st.)
54:05 Smutný (Arnošt Zd. st., Cita V.)
57:28 Cita V. (-)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Samek, Pavlíček

Reportáž ze zápasu:

Cita V. - 3 góly a 1 asistence

10.2.2009

          Již 15..kolo RHL svedlo k dalšímu  letošnímu vzájemnému zápasu druhá mužstva celkové tabulky s tím 
rozdílem, že domácí Lípa okupuje druhé místo od konce a Bílý Újezd druhé místo z čela tabulky. Tento rozdíl 
byl patrný od prvního hvizdu rozhodčích. Útočná horda HCBÚ Cita, Rygr to vzala od podlahy a už na začátku 

RHL 2008 - 2009

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

Vosyka (33), Petera (21), Zrzavý (9)
2. útok: Arnošt Zd. ml. (8), Dohnal (16)

Rygr (3), Cita V. (18), Pilc T. (4)
3. útok:

Procházka (92), Arnošt Zd. st. (10), Smutný (17)
pozn.: v závorce je číslo hráče

byl patrný od prvního hvizdu rozhodčích. Útočná horda HCBÚ Cita, Rygr to vzala od podlahy a už na začátku 
páté minuty hosté vedli 2:0. V obou případech skóroval Venca Cita po přihrávce Lukaše Rygra. Obléhání 
domácí branky pokračovalo a v 8.minutě  po přihrávce Tomáše Pilce  Zdenda Arnošt střelou od modré zvyšuje 
na 3:0. Dobře na hranici brankoviště clonil Václav Cita. Branka nakonec dle zápisu byla připsána střílejícímu 
hráči.  Minutu na to rozebrala obranu Lípy dvojice Zrzavý, Vosyka. Kde prvně jmenovaný překonává 
bezmocného Šejnu v brance Lípy. Útok za útokem zatěžkával domácí hráče a ti nadále museli přihlížet 
dalšímu gólu Jardy Vosyky, který po střele Leoše Effenberka doklepával do prázdné branky. Do druhé třetiny 
Lípa zkonsolidovala obranné síly a držela výsledek až do 26. minuty. To musel opět kapitulovat brankář Lípy po 
dělovce Zdendy Arnošta. Střela pod víko mu nedala šanci. Až v půlce zápasu zastavuje kanonádu HCBÚ 
Flasák gólem na 6:1. Lípa zlepšila obrannou činnost a Šejna v brance začal úřadovat. Pochytal mnoho 
gólových šancí a jen díky jemu zůstalo skóre až do konce druhé třetiny nezměněné. Poslední třetina byla 
odvarem té druhé. Domácí se čím dál více osmělovali do útočení a svou snahu korunovali gólem Bartoše. Na 
ukazateli bylo v čase 50,12 skóre 6:2 pro HCBÚ. Teprve v 55. minutě rozradostňuje přítomné diváky Petr 
Smutný svým letošním druhým gólem a jubilejním stým gólem v letošní sezóně, kterými mužstvo HCBÚ 
obtěžkalo své soupeře. Po kombinaci Cita, Arnošt st. zakončoval sám před brankářem. Střeleckou tečku v 
zápase udělal v 58. minutě Venca Cita svým třetím gólem a upravil tak stav na 8:2 pro HCBÚ.

          Zveme fandy HCBÚ na čtvrtek 19.2. od 16,30 hod. na zápas sezóny, ve kterém patrně už o nic nepůjde. 
Soupeřem HCBÚ bude mužstvu RK „A“ vedoucí celek soutěže..  

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


