Výsledky a komentář k sehraným zápasům mužstva HC Bílý Újezd
v Rychnovské UNET hokejové lize
SEZÓNA 2013 – 2014
Zápas ze dne 25.2.2014
HC Bílý Újezd - HC Medvědi Rokytnice (semifinále)
Výsledek 0 : 5 kontumačně. Zápas byl ukončen ve 35. minutě po najetí Jiřího Jirouda
do rozhodčího Pavlíčka, rozhodčí po tomto kontaktu upadl na led a posléze zápas
ukončil.
stav do času 34,20 min. 1:4
stav po třetinách 1:3, 0:1
Vyloučení 7:5 (do inzultace). Za HC BU – Ruffer T., Dvořák J., Jiroud J., Nohejl M., Arnošt
P., Jiroud J. po 2. min. Dvořák J. 10. min (nesportovní chování)
Jiroud J. 10. min. nesportovní chování + TH (trest ve hře-napadení)
Využití přesilovek 1:2
Rozhodčí: Pavlíček, Kareš
Branky za HCBÚ:
7. min. Cita V. (Arnošt Zd.) na 1:1
Sestava:
V brance Vošlajer Vl.
Obrana:
Arnošt Zd., Dvořák J.
Arnošt P., Effenberk L., Pilc A.
1. útok
Vosyka J., Petera P., Nohejl M.
2. útok
Rygr L., Cita V., Švorc J.
3. útok
Jiroud J., Smutný P., Ruffer T.

Očekávaný semifinálový zápas jsme začali velmi dobře. Od úvodního hvizdu rozhodčího
jsme obléhali soupeřovo obranné pásmo a tím si vytvořili dvě gólové šance, které se štěstím
zlikvidoval rokytnický brankář Křen. A jak to v hokeji často bývá, pořekadlo nedáš dostaneš,
platilo i v našem případě. Z nevinného útoku medvěd Šedaj kousek za naší modrou vystřelil a
nepříliš silná střela propadla za záda našeho brankáře. To běžela teprve 4. minuta. Od páté
minuty jsme hráli první přesilovku zápasu a po pěkné akci Zdendy Arnošta vyrovnává Václav
Cita. V 11. minutě při vyloučení Tomáše Ruffera rokytnický J. Taláb střelou backhendem
zvyšuje na 1:2. Při naší přesilovce ve 13. minutě druhý z Talábů Aleš, nachytal v nedbalkách
Vláďu Vošlajera. Střela od modré zazvonila o konstrukci branky a skončila v naší síti. I za
tohoto nepříznivého stavu jsme měli ještě dost šancí k tomu, abychom vyrovnali výsledek
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zápasu. Ve 24. minutě byl neprávem vyloučen Michal Nohejl (za sekání -přitom nadzvedl
soupeři hokejku) to okomentoval Jiří Dvořák a dostal 10 minut za nesportovní chování. Další
problematický verdikt rozhodčího, který nás poslal do oslabení, bylo vyloučení Pavla Arnošta
ve 27. minutě. Ten střílel od modré na soupeřovu branku a proti střele a tím i proti hokejce jel
rokytnický hráč, který po kontaktu s Pavlovou hokejkou upadl. No pak přišla ta problematická
35. minuta, kdy jsme opět v oslabení při vyloučení Jirouda dostali celkem laciný gól. Po jeho
návratu z trestné lavice, za protesty dostal 10 min. Nedorazil ani na naši střídačku, když
v jeho hlavě patrně bouchly saze, otočil se a provedl ten problematický nájezd na rozhodčího
Pavlička. Došlo k ukončení zápasu a tím i konec naší naděje zkorigovat nepříznivé skóre.
Naši hráči si budou muset zvyknout, že někteří rozhodčí na naše zákroky mají
poněkud jiný metr než na zákroky soupeřů. Zápas s Medvědy tomu jasně nasvědčoval.
Několik faulů kolenem včetně hrubého naražení Pavla Arnošta na mantinel přešli arbitři bez
povšimnutí. To však nechci omlouvat incident Jirky Jirouda, který se neměl stát a který ublížil
celému mužstvu včetně našich věrných fanoušků. Výkonný výbor RHL mu pak udělil trest zákaz startu v RHL na 15. zápasů (1.rok) v kterémkoliv účastněném mužstvu.
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