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Aktuální situace(zdroj: www.vysledky.com):

Číslo 5 / sezona 2011-2012

Bude pokračovat vítězná šňůra…
So 10.12. 17:00 H. Benešov - Rožnov p.R. 1:9
So 17.12. 17:00 Rožnov p.R. - Orlová 2:1
St 21.12. 18:00 Nový Jičín B - Rožnov p.R. 3:5
St 28.12. 18:00 Rožnov p.R. - Bohumín 7:3

i proti prvnímu týmu ?
Sobota 7.1.2011 17:00 ZS Bučiska

HC RpR – HC Studénka
Předvedeme stejně dobrý hokej jako proti HB a
Orlové?

Další domácí zápasy:

Čt 12.01. 18:00 Rožnov p.R. - Kopřivnice
So 14.01. 17:00 Krnov - Rožnov p.R.
So 21.01. 17:00 H. Benešov - Rožnov p.R.

Přijď podpořit klub!
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Představení soupeře:
Studénka, tradiční klub Moravskoslezského krajského přeboru, má
letos opět vysoké ambice a zatím je na prvním místě. Tým táhne
hlavně útok v čele se Šebestou a Tatarčíkem a v brance výborný
Pastorek. Troufám si říct že Studénka vyloženě hraje na jeden útok
s vynikající produktivitou a výborného golmana.
Minulé duely:
HC Studénka - Rožnov p.R. 6:3, Rožnov p.R. - HC Studénka 3:8, HC
Studénka - Rožnov p.R. 5:4, celkem 19:10 pro Studnu.
Takže máme co vracet, když si vzpomeneme na náš minulý domácí
duel tak hlavně se nesmíme nechat vylučovat, potom je velká šance
na tři body.
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Sobota 17.12.2011 HC RpR- HC Orlová 2:1
(1:0, 1:1, 0:0)
Nejlepší utkání sezony si určitě zasloužilo vyšší návštěvu. Orlová
přijela v roli favorita a utkání začala velkým tlakem který naštěstí
nevyústil v gol a tak předvedl na druhé straně nádherný blafák po
samostatném úniku Petr Tejkl ml. a vedli jsme po první třetině 1:0.
Druhá třetina začala opět tlakem Orlové, který jsme otupili golem
Filipa Vyvijala na 2:0 Orlová byla v šoku a dostala z našeho tlaku na
3:0 ale bohužel rozhodčí po posunutí branky gol neuznal. Situace
byla celkem jasná a gol měl být uznán golmana nikdo neatakoval a
bránu si vyklopil sám v situaci jasného golu, bohužel nedostal ani
nesportovní trest nebo trest za zdržování. Z protiútoku to bylo 2:1 a
od této situace se utkání více méně stalo hodně vypjatým. Orlová
zvedla tempo hry a předvedla řadu tvrdých zákroků které se díky
nepřesnému rozhodčímu stalo rozbuškou kopy odpískaných
nesmyslů na obou stranách. V poslední třetině pro jistotu rozhodčí po
dvou minutách neuznal gol Orlové na 2:2 pro posunutí naši branky. I
přes hodně našich brejkových akcí 2 proti 1 a přesilovek jsme se
strachoval v závěrečném tlaku Orlové o výsledek 2:1 pro nás!!!
Závěr je fantastický, poradili jsme si asi z nejlepším mužstvem
soutěže , dokázali jsme proti němu hrát se zvednutou hlavou ve
vysokém tempu a plném střetů 60minut a zaslouženě jsme vyhráli.
Utkání byla dřina, ale všichni museli být spokojeni. Hráči po druhé
v sezoně byli odměněni pokřikem hoši děkujem a děkovalo se i
fanouškům (předtím se děkovalo jen po utkání s Kopřivnicí které
jsme vyhráli 4:0).
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St 28.12. Rožnov p.R. - Bohumín 7:3
Poslední utkání roku 2011 skončilo povinnou výhrou. Viděli jsme
nádhernou golovou smršť ve druhé třetině se spoustou nádherných
akcí pro diváky. Některé kombinace byly opravdu nadherné.
Excelovali hlavně Martin Kroupa, Blažej a 17letý rusák s 25 na
zádech. Tito tři dokázali své bruslařské kvality v utkání do kterého
jsme šli jako favoriti a roli potvrdili. Byl to jiný hokej než proti
Orlové bez větších emocí a kontaktního silového hokeje ale i takové
utkání jsou super hlavně pro diváky kteří jsou zvyklí na styl ala Horní
Benešov. Utkání bylo poslední v roce a proto zakončeno společným
focením a šáňem + bečkou ve VIPce.
Myslím že bysme se mohli už pomalu podívat na situaci pro Play-off:
my jsme na šestém místě tabulky a na čtvrtý Kopr ztrácíme 3 body na
pátý HB 2 body ostatní týmy jsou už buď hoooodně vepředu
Studna,Orlová, Krnov nebo hooodně dole NJ B a Bohumín. Takže
čtvrté místo které zaručí první utkání doma v systému 2 vítězných
zápasů je hodně blízo!!! Je také jasné že šestá pozice je kvůli
možným soupeřům nejhorší alternativa – Studénka, Orlová, Krnov
zní hodně blbě. Bylo by lepší kdyby na nás vyšel Kopr nebo HB.
V případě Kopru je to bruslařký tým, jeto nevyzpytatelný zápas
k tomu blízké město no prostě derby. HB je letos neslaný nemastný
zato styl hokeje pořád stejně likvidační.
Doma hrajeme i s Koprem a HB takže teoreticky je to v našich
rukách, dále máme doma Krnov, Studénku a NJ B, venku jen
Orlovou a Bohumín.
Užijme si posledních domácích zápasů a nechme se překvapit
PLAY-OFF soutěží.
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