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NOVÉ TÝMY A SYSTÉM SOUTĚŽE
Nováčkem budou hokejisté z Bohumína a nebude to změna jediná. Dojde také k záměně
mužstev SK Karviná a HC Orlová. Příjemnou novinkou je i změna kritizovaného hracího
systému. Loňská sezona se odehrála bez vyřazovacích bojů, vítěze určil bodový zisk na
konci soutěže. Letos se play-off zase vrátí. V základní části krajské ligy mužů se celky utkají
čtyřkolově každý s každým. Pořadí po základní části bude zároveň výchozí pozicí do playoff, kterého se v rámci čtvrtfinále zúčastní všechny týmy. Všechny vyřazovací boje se budou
hrát na dvě vítězná utkání.
Vítěz playoff postupuje do baráže o II. ligu. Tradicí zůstává, že domácí mužstvo bude
nastupovat ve světlých dresech. V rámci technických norem soutěže stojí za zmínku ta
skutečnost, že do utkání mohou v jednom týmu nastoupit tři cizinci. Vzhledem k neblahým
zkušenostem z barážové soutěže z předchozích ročníků, jsou dány jasné podmínky, za
jakých může hokejista nastoupit do utkání této prolínací soutěže.
Hráči, kteří chtějí nastoupit, musejí mít v klubu odehráno minimálně padesát procent utkání
v dané sezoně. Sčítají se i starty v různých věkových kategoriích.

Přijď a podpoř Klub!!!!!

Dnešní zápas

HC RpR – HC Orlová
Tak jsem vůbec zvědavý gdo to k nám vlastně přijel? HC Plus Oil
Orlová, HC Slovan Orlová, HC Orlová, HC Slovan Orlová 2011, SK
Karviná nebo snad SK Karviná “B“,….omlouvám se jestli jsem na
nějaký název klubu zapomněl, ale každopádně se máme naco těšit:
HC Plus Oil Orlová - HC Studénka 8:2
(1:0, 5:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 4. Foltýn, 29. Novák J. (Milch), 32. Opravil
(Novák J.), 34. Szajter (Pavlát), 35. Branný (Bojda), 38. Szajter
(Fábry), 45. Novák J. (Fábry, Opravil), 46. Hanzl (Pavlát). - 27.
Janečka (Kostelňák, Šebesta), 41. ? Rozhodčí: . Vyloučení: 5:6, navíc

Diváci: 500

St 19.10.11 17:00
HC Rožnov pod R. - HC
Bohumín
Příště snad něco o Juniorech kteří vloni vyhráli baráž a letos
hrajou 1.ligu juniorů. Což je historický úspěch našeho hokeje.
Možná si i kopnem do toho proč nemůžou být v hale tribuny.
Zahájíme kampaň za zvolení ROMANA trenérem A mužstva
(samozřejmě max na týden).
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Rolek (STU) 10 min. Využití: 1:1.
.
Průběh utkání: 1:0, 1:1, 6:1, 6:2, 8:2.
Tak nevím jestli k nám přijede aspoň 10% fandů tak lavičky stačit
nebudou. Eště že nás je tak akorát na tu jednu lavku.
Jinak myslím že o jasných bodech jako tomu bývavalo s duely
s kurvinou možem zapomenout:
So 09.10.2010 Rožnov p.R. - Karviná 5:4 (3:3 1:0 1:1)*
Čt 03.02.2011 Rožnov p.R. - Karviná 5:2 (1:0 1:1 3:1)
Slovo redaktora
Za všechny příznivce rožnovského hokeje vás vítám na ZS
Bučiska. Právě držíte v ruce jen občasník který má nějak reagovat na
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potřebu vzájemné komunikace mezi námi fanoušky, hráči,
funkcionáři a manželkami hokejistů...
Aktuální situace:
Minulý domácí duel:

HC Rožnov - TJ H.Benešov 3:5
Přijel náš nejneoblíbenější soupeř a i přesto došlo cca. 20 odvážných
diváků (2diváci s HB).
1tř. Hrajeme jak ponocní (čti pomocní)
2tř. Zvedli jsme agresivitu a bruslení bohužel nejsme si schopni
přihrát
3.tř. Hra s vysokým nasazením za což si kluků vážím, ale když si
nepřihrajeme tak je to na nic!!!!!!!
Individuálně jsme je možná přehrávali, ale jako tým jsme zklamali.
Po pěkné hře proti Krnovu jsme bohužel utkání vůbec nevzládli,
nedad gol ve třech přesilovkách 5na3…
Agresivity bylo na ledě jako vždy s HB víc než je zdrávo a trošku
jsem se bál o zranění na obou stranách (naši chodili hodně tvrdě do
soupeře), naštěstí bylo utkání bez zraněných.
Ofi verze: zde: http://www.hcroznov-muzi.cz/news/hc-roznov-tj-h-benesov/:
Rožnovští hokejisté podali o poznání slabší výkon ve srovnání
s výkonem proti Krnovu. Hráli jsme velmi nepřesně, zbytečně jsme
se nechali vylučovat. Za stavu 0:3 jsme sice dali první gól, zdálo se
že nastane snad obrat, ale co je platná herní převaha, když nedáte gól.
To se projevilo na začátku 3.třetiny kdy jsme soupeře 3 min nepustili
z třetiny a ten následně ujede do brejku rázem je stav místo 2:3
1:4.Sice se nám podařilo ještě snížit na 3:4, ale to bylo vše čeho jsme
dosáhli.Náš zbytečný respekt ze soupeře nás stál minimálně bod.

Další zápasy dle daného rozpisu soutěže, ale znáte to…
Ne 16.10.11 18:00 HK Nový Jičín - HC Rožnov pod R.
St 19.10.11 17:00 HC Rožnov pod R. - HC Bohumín
Pá 28.10.11 17:00 HC Rožnov pod R. - HC Kopřivnice
So 29.10.11 17:00 HK Krnov - HC Rožnov pod R.
So 5.11.11 17:00 HC Rožnov pod R. TJ Horní Benešov
… někdo se může odhlásit, jiný přihlásit a otázka pěkného počasí
hendikepuje TJ Horní Benešov a prý i HC Bohumín.
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