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Číslo 5 / sezona 2012-2013

http://hcrpr.webnode.cz/

HC Rožnov pod Radhoštěm "A"
HC Studénka Vstupné 20Kč
19.kolo KHL

Sobota 2.2.2013 17:00
Zimní stadion Bučiska
Minulé kolo:

HC Rožnov p/R “B“ – HC Rožnov p/R“A“ 2:4
(0:1, 0:2, 2:1)
Branky Rožnova p.R. “A“ :10´ Kroupa, 24´ Kroupa (Duda), 37´
Babiš (Tomáš Martyčák), 59´ Tomáš Martyčák (Kroupa)Branky
Rožnova p.R. “B“ : 49´ Švajda, 54´ Bambuch (Golasovský)

Příští domácí zápas Sobota 16.2.2013 17:00

HC RpR “A“ – HC NJ “B“
Přijďte se podívat na přímý souboj o
play off.
-4-

Sestavy : HC Rožnov pod Radhoštěm "A:
Brankář: Mizera –(Dohnálek) Obrany: Jakub Švrček, Jiří Švrček Kunčický, Růčka – Matúš, Mičulka, (Paťava) Útoky: Kroupa, Duda,
Vaculín - Babiš, Tomáš Martyčák, Jakub Martyčák - Holý, Skopal,
Černý - (Randýsek, Bukovjan, Hajda, Křenek) Vyloučení: 8:9 (+1
osobní trest 10min)
Využití: 0:2, Oslabení: 0:0 , Diváci: 198 (230)
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Ohlasy po utkání:
Hodnocení trenér Zdenko Matis: Dnes proti nám stál nepříjemný
soupeř, takticky dobře připravený. Musím pochválit naši obrannou
činnost, tam jsme plnili co jsme si řekli. V určitých fázích utkání jsme
měli na víc, měli jsme rozhodnout dříve, 2-3 góly jsme měli dát na víc.
Zase nás svazovala určitá nervozita, která se projevila ve dvou
obdržených gólech.
Hodnocení asistent trenéra Miroslav Martyčák: Z naší strany
výborný zápas, nepouštěli jsme soupeře před naši branku. Ukázali
jsme naši sílu na ledě, první třetina nebyla ideální, ale potom jsme je
přehrávali. Pochválit musím v brance Lukáše Mizeru, v útoku zase
řádili Kroupa s Dudou. I moji kluci odmakali na ledě neskutečně
soubojů. Máme v kádru 26 hráčů, všichni neskutečně na trénincích
makají, dneska jsme na led poslali to nejlepší. Je mi líto že nemůžou
hrát všichni, ale prostě tak to chodí, mladí musí čekat na svoji šanci.
V průběhu sezony vinou zranění dostali hodně šancí, ale teď se musí
sbírat body.

Studénka je každoroční účastník soutěže. Letos jsme hráli první
zápas na jejím ledě a prohráli vysoko 8:3. Hodnocení asistenta
trenéra Miroslava Martyčáka bylo: Zápas ve Studence ukázal dvě
strany naší hry. Po většinu zápasu jsme tahali za kratší konec.a hráli
naivně, bez bojovnosti. V polovině třetí třetiny se ukázalo že snad
jsme nezapoměli hrát hokej a škoda velkého množstvi nevyužitých
šancí. Ovšem závěr patřil zase " mistrům" , když za nadějného stavu
5:3 jsme v samém závěru dokázali během tří minut tříkrát inkasovat.
Po Vánocích, ale šla forma Áčka na horu a letos zatím v každém
zápase bodovalo:
15. So 5.1.13 HC Rožnov p.R. - TJ Horní Benešov 5:4
16. So 12.1.13 HK Krnov - HC Rožnov p.R. 4:5
17. So 19.1.13 HC Rožnov p.R. - HC Uničov 3:4sn
18. So 26.1.13 17:00 HC Rožnov p/R. "B" - HC Rožnov p/R. 2:4

Hodnocení kapitán A týmu Martin Vaculín: Musím poděkovat všem
klukům, tak se hraje - týmově. Nedělali jsme individuální chyby a to
vedle týmového pojetí dnes rozhodlo. Všichni museli vidět že to
nehrajeme jen pro chuť na pivo, ono to pod vedením pana Matise ani
nejde. Všichni chcou hrát a bojují, myslím že jsme se vydali
správnou cestou.
Hodnocení Roman Bambuch B tým: Z naší strany to bylo dneska
špatné. Nepouštěli nás do šancí, k dorážkám a ještě jsme museli
podstupovat hodně osobních soubojů, což nás stálo hodně sil.
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