Zpravodaj fanoušků
HOCKEY CLUB ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Číslo 2 / sezona 2011-2012
Dnešní zápas

HC RpR – HC Bohumín
Bohumín další velká neznámá. Nováček soutěže určitě zatím výkony
nepřesvědčil a je jen na nás abychom se s tím popasovali a spravili
chuť po nevydařených domácích zápasech s Krnovem (3:4), Horním
Benešovem (3:5) a Orlovou (3:7). Určitě si můžem zahrát hokej
procvičit kombinaci a potěšit fanoušky nějakýma pěknýma
akcičkama.
Minulé utkání:

HC N.Jíčín : HC Rožnov 2:5 (0:1,1:4,1:0)
Důležité utkání jsme vyhráli a máme výborný odrazový můstek k
serii domácích utkání proti Bohumínu, Studénce a Kopru. NJ hrál
stejně jako my v nekompletní sestavě. Určitě nás výhra zvedne a v
dalším utkání pohodu snad jen přiživíme a nalákáme diváky na další
derby zápasy proti Studně a Kopru.
Branky : Mikuda , Holý, Švajda, Vyvíjal,Ferenc
Sestava HC Rožnov :
Brankáři
Hnilica (Dohnálek)
Obrany:
Švrček,Bambuch-Mladenka,Ferenc-Madigár
Útoky:
Švajda,Vidlák,Kroupa-Tejkl, Dušek,HolýMikuda,Vyvíjal,Martyčák J.
Trenéři: Petr Tejkl, Miroslav Martyčák
Vedoucí mužstva: ing.Vladislav Bednarský
zdroj: http://www.hcroznov-muzi.cz/muzi/vysledky2/
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Minulý domácí duel:

Aktuální situace:

HC Rožnov : HC Orlová 3:7 (0:1, 0:2, 3:4)

Další zápasy dle daného rozpisu soutěže, ale znáte to…

Kromě 70 fanoušků kteří o sobě dávali hodně znát přijelo i výrazně
lepší mužstvo.
1tř. Naši neměli nejlepší začátek:
I kdybychom nedostali neregulérní 1 gol v první minutě, puk byl pod
lapačkou golmana a hráč Orlové v brankovišti.
A ve 3min sme přišli o Tomáše Holého za najetí do golmana. Tome
sorry víme žes tam byl z větší části natlačen a golman byl skoro na
modré, ale prostě známe tě...
I tak Orlová bruslila jinou ligu.

So 22.10. 17:00 Rožnov p.R. - Studénka
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

So 22.10. 17:00 HC Rožnov p.R. – HC Studénka
-------------------------------------------------------------Tabulka 1.ligy juniorů
21.10.2011 16:00 HC RpR –HC Prostějov

2tř. Sme začli zlobit a jen škoda že nám něco nepadlo. Bo kluci
najednou začli hrát odvážněji a šance byly.
3tř. Byla už o něčem jiném, i když Orlová už nasadila i 4pětku, my
jsme si vytvořili šance snížili na 2:4 a utkání mohli zdramatizovat a
to sme hráli na 2 pětky, bo prostě víc hráčů teď nemáme, ale o tom je
jiná delší story. Nakonec k překvapení nedošlo a výsledek 3:7 je
prostě odraz obrazu hry.

Dojmy z utkání:
Musím říct že mě překvapilo že kromě výrazně lepšího bruslení
Orlová nic navíc nepředvedla a troufám si říct že to na postup stačit
nebude. Takže máme dalšího stabilního účastníka krajského přeboru.
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