Výsledky a komentář k sehraným zápasům mužstva HC Bílý Újezd
v Rychnovské UNET hokejové lize
SEZÓNA 2013 – 2014
Zápas ze dne 21.1.2014
HC Bílý Újezd – HC Predátoři Potštejn
Výsledek 5 : 6, po třetinách 4:2, 0:2, 1:2
Vyloučení 5:6. Za HC BÚ – Arnošt P. 2 x 2. min., Arnošt Zd. 2 x 2. min., Švorc J. 2. min.
J. Švorc neproměnil trestné střilení ve 47. min. za stavu 4:4
Využití přesilovek: 0:0
Rozhodčí: Samek, Burýšek
Branky za HCBÚ:
6 min. Arnošt Zd. (Ruffer T.). na 1:1
7 min. Jiroud J. (Effenberk L.) na 2:1
8 min. Arnošt P. (Cita V.) na 3:1
11 min. Dvořák J. na 4:1
58 min. Cita V. (Arnošt Zd.) na 5:5
Sestava:
V brance Vošlajer Vl.
Obrana:
Arnošt Zd., Arnošt P.
Effenberk L., Pilc T.
1. útok
Rygr L., Cita V., Švorc J.
2. útok
Jiroud J., Dvořák J., Smutný P., Křoustek M.
Proti potštejnským Predátorům se utkání nevyvíjelo pro nás moc přívětivě. Už ve třetí minutě
jsme inkasovali gól po hrubé chybě v našem obranném pásmu a paradoxně konečný výsledek
zápasu rozhodlo opět naše zaváhání ve středu hřiště, které bojovný soupeř se štěstím využil
k vítěznému gólu a zisku tří bodů. Hru, která se podobala hokeji, jsme produkovali pouhých
jedenáct minut, kdy jsme ze stavu 0:1 přestříleli soupeře na 4:1. Od té doby jsme
nepochopitelně polevili a umožnili soupeři se znovu po našich školáckých chybách dostat do
hry a snížit na 3:4. Predátoři za tohoto stavu ožili a v 54. minutě se ujali dokonce vedení.
Škoda, že jsme nevyužili ve 47. minutě při nerozhodném skóre 4:4 trestné střílení za hození
hokejky Predátorem Janem Šimůnkem. Zlepšený výkon a vzrůstající tlak na Slámovu branku
vyvrcholil vyrovnávajícím gólem na 5:5 Václava City v 57, 14 minutě. Závěr zápasu jsme
nezvládli, a na kolena nás srazil za 52 sekund vítězný gól Potštejna. Na ten jsme už za 114
sekund, které nás dělily od konce zápasu, nedokázali odpovědět. Tím nechci snižovat výkon
soupeře, který si za nasazení a bojovného ducha tři body plně zasloužil. Doufám, že po
školení Predátorů se náš tým poučí a překoná krizi v následujících zápasech.
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