Zpravodaj fanoušků
HOCKEY CLUB ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Číslo 10 / sezona 2011-2012

A je po sezoně.
V základní části jsme skončili na 4 místě!

Po play off jsme na konečném 6 místě.
V série proti TJ Horního Benešov se hrálo na dvě vítězná
utkání:
1.zápas HC Rožnov p.R. – TJ Horní Benešov
3:2
2.zápas Horní Benešov - HC Rožnov p.R.
11:3
3.zápas HC Rožnov p.R. – TJ Horní Benešov 2:4
Po fanouškovském naléhání s menším zpožděním přichází bulletin
číslo 10 poslední v sezoně 2011-2012.
Prvně ještě zkráceně popíši duely čtvrtfinálové série.
První domácí utkání jsme vyhráli hlavně díky dvěma rychlým golům
při výborně provedených protiútocích, bruslařky jsme byli lepším
týmem, když nás HB zavřel v poslední 10minutovce ve vlastní třetině
výsledek jsme udrželi a zaslouženě vyhráli. Druhé utkání v HB bylo
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zcela o něčem jiném, hned v prvních 5 minutách jsme
dvakrát inkasovali. Dokázali jsme ale tlak HB ustát a
snížit,, ihned jsme sice dostali na 3:1 ale do konce třetiny jsme ještě
nádherným blafákem snížili na 2:3. Už v prní třetině rozhodčí
nezapískal několik zákroků HB zato naše náznaky byly ihned
potrestány. V druhé třetině to byla noční můra a třetina skončila 1:5,
rozhodčí nás ve vysokém počtu vyhazoval a hráči HB trefovali jedno
víko za druhým. Ve třetí třetině trenér za rozhodnutého stavu nechal
odpočívat nejlepší hráče a utkání se již jen dohrávalo. Flustraci
z chybných rozhodnutí sudího nevydržel mladý útočník Dima a najel
do rozhodčího na čež se strhla rvačka kterou odskákal Tomáš Holý
unfair zákrokem protihráče. Kluci byli po tomto zápase dobytí a plní
šrámů což se trošku projevilo ve třetím utkání kdy opět promíchaná
sestava – zranění, absence a nevyjasněná stálá sestava se projevila na
hřišti. HB nás prostě přetlačili a když nedáme ze dvou více než
minutových přesilovek 5na3 gol, na konci dvakrát netrefíme
prázdnou bránu tak prostě zvítězit nemůžeme. Jinak musím říct že
HB by neměl hrát tuto soutěž bo respekt jejich hráčů ke zdraví
soupeře chybí (Už i Studénka v prvním zápase zjistila jak ty prasata
hrají).
Proč jsme serii nezvládli 5 faktorů které rozhodly:
1.) Brutalita, fauly hráčů HB působily fyzicky i morálně na naše
hráče, tak celkově myslím že HB je pro nás něco jako mlýnek
na maso, nebo pro němce Stalingrad, prostě tam krvácíme
2.) Nedokázali jsme proměnit přesilovky
3.) Neustálé změny v kádru, možná první pětka hrála každý
zápas jinak to byla úplná mixáž hráčů
4.) Střelba ze střední vzdálenosti nám úplně chyběla
5.) Nedůstojné domácí prostředí-nevytvořili jsme tlak na hráče
HB, tím myslím i fanoušky, tak jak naši hráči měli v hlavě že
už na cestě do HB prohrávají 3:0, tak musí hráči HB vědět že
v RpR to pro ně bude peklo
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