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HC Rožnov pod Radhoštěm "A"
HC Nový Jičín “B“
21.kolo KHL - Vstupné 20Kč

Příští domácí zápas bude jen v případě vítězství
proti NJ “B“ a to 2.3.2013 v 17:00 v RpR, 2 zápas
play off proti HC Kopřivnici
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Sobota 16.2.2013 17:00
Zimní stadion Bučiska
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20.kolo KHL
Vítáme všechny fanoušky na posledním domácím
zápase základní části KHL. Na led Rožnova pod Radhoštěm přijel
Nový Jičín “B“ náš soused z tabulky. Zápas získal přízvisko velký,
protože první Orlová nehraje play-off o přeborníka kraje, a tak do
play off jde 2 až 9-tý celek tabulky. NJ “B“ má stejně bodů jako my a
o 2 góly lepší skóre. Má také lepší vzájemný zápas, v NJ jsme
prohráli v dramatickém zápase 5:4. Když v základní hrací době
porazíme NJ o dva góly tak máme play off jasné. Když o gól budeme
doufat že v posledním kole neporazí SK Karvinou – teoreticky SK
Karviná má lepší mužstvo a neměla by v NJ prohrát., nebo budeme
muset bodovat na ledě druhé Kopřivnice.
Nový Jičín „B“ hraje ligu se staršími hráči a juniory , ale cíl mají
stejný jako my play-off. V loňském play off tým z NJ překvapil
v prvním kole favorizovaný Krnov a vyhrál ve dvou zápasech, potom
jej zastavil budoucí vítěz HC Orlová. Proto i když se momentálně
béčku z NJ nedaří tým se umí motivovat na těžká utkání a hlavně
brankář Kozák byl velká překážka v prvním utkání. Druhý faktor
byla přesilovka NJ “B“ z které jsme dostali 2 góly.
Utkání bude velmi těžké a vyrovnané, hrát se musí disciplinovaně a
proměňovat šance. Je vždy těžké hrát jedno utkání které rozhodne o
úspěchu sezony, to jedno důležité ale už dopadlo dobře HC RpR
“B“ –HC RpR “A“ 2:4. Věřím že hráči si ho budou chtít užít a
nebudou svázaní nervozitou jako v Bohumíně kde hodně chtěli a
závěr hodně prožívali, což nebylo dobré z hlediska disciplíny.
Myslím že v průběhu sezony dokázali že jsou super tým a věřím že
fanoušci i přes jakýkoliv výsledek hráče ocení.

HC RT Torax Bohumín- HC Rožnov pod Radhoštěm “A“ 5:3
(1:1, 0:0, 4:2) Branky Rožnova p.R. :11´ Kroupa (Vaculín), 59´
Kunčický (Černý), 60´ Kroupa
Sestava HC Rožnov pod Radhoštěm "A" Brankář:Mizera –
(Hnilica)
Obrany: Růčka, Černý - Kunčický, Švrček Jir. Švrček Jak, Růčka, Paťava
Útoky: Kroupa, Duda, Vaculín – Babiš(od 30min Krátký), Tomáš
Martyčák, Křenek - Skopal, Randýsek, Holý
Vyloučení: 7:7 ( 10min + OK Křenek, Ručka, OT Randýsek)
Využití: 2:2 Oslabení: 0:0
Diváci: 175 (10 z RpR)
Hodnocení asistent trenéra Miroslav Martyčák: Bruslařsky
výborný výkon soupeře a sporné výroky rozhodčích rozhodly. Hráči
se nevzdali a bojovali. Teď nás doma čeká Nový Jičín B a to bude
přímý souboj o play off, kdo vyhraje bude tam.
Hodnocení trenér Zdenko Matis: Odehráli jsem vyrovnané utkání,
hráčům jsem poděkoval, protože dnes jsme nebojovali jenom se
soupeřem, ale i s rozhodčími. Dvakrát vymyšlený ofsajd, jim ofsajd
odpustil a byl z toho gól, vyhazoval nás za nic. Ale i přesto dneska
byl hokej velmi pěkný, myslím že fanoušci museli být spokojeni, šance
na obou stranách, rychlý hokej. Co se týče stažení sestavy v 3 třetině,
mladí bojovali neudělali chybu, ale chtěli jsme prostě rozhodnout
kvalitou a zkušeností už před Jíčinem. Bohužel máme po dnešku 3
kluky z utkání zdravotně mimo a nyní máme týden na to abychom se
dali opět do kupy.

Přijďte se podívat na dobrý hokej a podpořit kluky!
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