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

S bolestí v srdci oznamujeme
všem fanouškům a kamarádům že jsme
podlehli v boji o 4 místo
pro play off.
So 21.1.2012 HC RpR – TJ Horní Benešov
5:6 (2:0, 2:2, 1:4)
Bylo to po dlouhém
a těžkém boji a po našich hloupých chybách
proti zákeřnému soupeři.
No nic odsereto NJ „B“
Další domácí zápas:

Další domácí zápasy:

So 28.01.2012 17:00 Rožnov p.R. - Nový Jičín B
Čt 07.02.2012 18:00 První zápas Play off

So 28.01. 17:00 ZS Bučiska
HC Rožnov p.R. –
HC NJ “B“

…teda za předpokladu že skončíme na 4 místě

So 09.02.2012 17:00 Druhý zápas Play off …když skončíme
5 nebo 6
Ale s daty si nejsem úplně jistý, mělo by to tak být ale znáte to.
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Čt 26.01. HC Orlová - HC Rožnov p.R.
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So 21.1.2012 HC RpR – TJ Horní Benešov
5:6 (2:0, 2:2, 1:4)
Po neoblíbeném Krnovu navštívil Rožnov ještě méně oblíbený tým
z Horního Benešova. Většina z nás čekala těžký zápas, ale pevně
věřilo že když se vyhneme chybám z duelu s Krnovem a
vzpomeneme na zápasy s Kopřivnicí a Studénkou sfoukneme je jak
svíčku. Začali jsme hodně aktivně a v první třetině jsme byli lepším
týmem a po zásluze jsme vedli 2:0, možná by dostali i dalšího gola
kdyby nepřišel likvidační zákrok na jednoho z našich nejlepších
hráčů Blažka. Jasné najetí do hráče metr o mantinel a všichni si
museli vzpomenout na Peťu Šotka, úplně stejný zákrok úplně stejný
tým, jenom naštěstí bez následků. Hráč HB dostal za tento likvidační
zákrok jen 2minuty!!! Tady rozhodčí svoji roli vůbec nezvládl za
takové zákroky se berou na celém světě v nejvyšších soutěžích
registračky! Tady trošku odbočím: Proč rozhodčí v krajském
přeboru nepískají neustálé osekávání, píchání a držení hole?
Vždyť tato práce s holí je přece faul! A nejen proti hokeji ale i
proti fair-play a úcty k soupeři.
Naši hráči vypadly po tomto zákroku úplně z role a HB docílil toho
čeho potřeboval. Na začátku 2tř. jsme hráli oslabení a hráli jsme
dobře 3:0. Hned jsme dostali na 3:1, ale v další přesilovce jsme mohli
uklidit do prázdné brány a nedáme, chyba 3:2 no naštěstí dáváme na
4:2 a vše vypadá i přes narůstající tlak Benešova dobře. Třetí třetina
je tu a ve dvou oslabeních dostáváme dva identické goly žabky od
modré přehuštěný prostor před golmanem 4:4 jak přes kopírák.
Přestáváme úplně hrát a jen sledujeme benešov Proč???? No nic
z ničeho dáváme na 5:4 10minut do konce bude drama… 4minuty
do konce upachtěná střela z prostoru kruhů 5:5 to není možné. Ale
nejhorší nás ještě čeká chyba ve středním pásmu
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To nejhorší nás teprve čeká 1,5min do konce 5:6 po
zmatcích ve středním pásmu a naši chybě.
Rekapitulace tzv. japonské 5x proč analýza kořenové příčiny:
1.) Vedeme 3:0 a přestáváme bruslit a vůbec hrát. Proč?1
2.) 3 goly v oslabení, nechci se hádat ale více než polovinu golů co
dostaneme doma je v oslabení viz. Krnov 5, Studénka první
zápas 6, druhý zápas 2, NJ „B“ 2goly, Kopr 2zápas 1gol,
Bohumín první zápas 4goly = 20golů takže celkově ze 100
inkasovaných golů v sezoně dostaneme 30doma v oslabení!
Ptám se proč? 2 Takže trenére až vás potkám tak doufám že
uslyším na moji otázku uspokojivou odpověď. Děkuji
3.) Řezníci Horní Benešov – to co předvádí tento manšaft je děs a
hrůza myslím že Hornobenešovská pohřební společnost je
výstižný název. Kuava od čeho3 máme Český svaz ledního
hokeje!
4.) Strašně si Vážím si kluků že neopláceli a nehráli sprostě
v zápase ani proti Krnovu ani proti HB jde vidět že chceme hrát
hokej a nemáme zapotřebí to co většina mužstev když se nedaří.
Dík.
Proč4 většina ostatních hraje jak prasa?
5.) Vím že Junioři hrajou pátek sobota ale nechápu proč5 nemáme
aspoň tři kompletní pětky na zápas Krnov, HB o becích radši ani
nemluvím.
Ve čtvrtek jedeme na led Orlové a myslím že můžem jen překvapit.
So 08.10. 17:00 Rožnov p.R. - Orlová 3:7
Ne 13.11. 17:00 Orlová - Rožnov p.R. 4:2
So 17.12. 17:00 Rožnov p.R. - Orlová 2:1
V sobotu máme NJ“B“ a otázka je jen jedna budeme v tabulce aspoň
na pátém místě?
Ne 16.10. 18:00 Nový Jičín B - Rožnov p.R. 2:5
Čt 17.11. 17:00 Rožnov p.R. - Nový Jičín B 3:2po nájezdech
St 21.12. 18:00 Nový Jičín B - Rožnov p.R. 3:5
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