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Číslo 8 / sezona 2012-2013

http://hcrpr.webnode.cz/

HC Rožnov pod Radhoštěm "A"
HC Kopřivnice
2.zápas Čtvrtfinále play-off KHL - Vstupné

20Kč

V serii vyhrává Kopřivnice 1:0 na zápasy, v případě porážky pro nás
hokejová sezona končí. V opačném případě ve středu 6.3.2013 je
v Kopřivnici rozhodující zápas.

První zápas play off skončil po
výborném výkonu těsnou
porážkou
HC Kopřivnice - HC Rožnov pod Radhoštěm “A“ 5:3 (3:2, 0:1,
2:0)
Branky Rožnova p.R. : 8´ Duda (Vaculín), 17´ Kroupa (Duda), 33´
Kroupa (Vaculík, Duda) Branky Kopřivnice :2´ Bílek, 4´Merenda,
12´Bartošák, 51´ Bartošák, 60´Bílek,
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HC Rožnov pod Radhoštěm "A"
Brankář: Mizera – (Hnilica) Obrany: Růčka, Černý, - Kunčický,
Matuš. - Švrček Jak, Švrček Jir. Útoky: Kroupa, Duda, Vaculín –
Babiš, Holý, Martyčák - Křenek, Vlach, Randýsek, - Hajda, Krátký,
Holiš
Vyloučení: 7:10, Využití: 2:3, Oslabení: 0:0
Diváci: 180 (sice jiní, ale stejně jako v sobotu 21 fans z RpR DĚKUJEM)

chyby. Druhá byla z naší strany výborná. Třetí už hodně
zraněných a dohrávali jsme vlastně na dvě lajny, bylo to
takové rozhárané, hodně sil nás stála i hra v oslabení.
Ondra Vlach, kapitán: Ve středu se tu vrátíme! Dneska je pro mě náš
manšaft vítěz. Těžko se hraje proti sedmi, ale někdy se to tak bohužel ještě
děje. To co předvedli kluci na ledě, jak bojovali tak ta Kopřivnice se větší
část zápasu o výsledek bála. Je otázka jestli bysme vyhráli i kdyby rozhodčí
neudělal chybu, ale tak rozhodl on vlastní chybou. Musím říct že nás to
nepoložilo, bojovali jsme a šance ještě byly.

Hodnocení trenér Zdenko Matis: Nezlobte se, ale mám tak vysoký
tep, že radši nic neřeknu.
Hodnocení asistent trenéra Miroslav Martyčák: Ještě nyní semnou
cloumají emoce. V hokeji se pohybuji dost dlouho ale takový "skvělý
výkon pánů sudí" se jen tak často nevidí. Ale co se dá dělat. Samotný
zápas se musel líbit měl náboj a štávu. Naši kluci odehráli skvělé
utkání, vyzdvihnout musím první řadu která hraje ve velké pohodě. V
sobotu nás čeká druhý zápas a my určitě dáme do toho všechno.
Myslím že stoji proto přijít na zimák a vidět solidní hokej- pokud jej
někdo zase nez....
Petr Šotek generální manažer: První dvě branky v 1. třetině úplně
zbytečné, vyloženě nervozita, na klucích to prostě šlo vidět. Pak se začalo
hrát v pěti a vyrovnala se hra. Kluci se snažili, byli tam pěkné akce museli
to vidět všichni. Problém čtvrtá branka, po faulu, viditelně ze zadu ruce
nahoře. Zase berme to tak že naši zůstali stát, i když byl faul měli hrát dál,
Luďa sice ležel, ale dokuď se nepískne tak se hraje. Škoda prohry byl
opravdu pěkný hokej, ale pokuď budeme hrát doma v pěti, a nastoupíme
z chladnou hlavou tak vyhrajem. V sobotu si to nenechám ujít! .
Tomášem Martyčákem: Nemám slov, bojovali jsme vypadalo to dobře.
Rozhodčí nás pošle za blbou sekyru do holeni do tří a pak v našem oslabení
nepískne zákrok zezadu. Jinak dobré utkání, oni na nás vlítli, my jsme se
pak do toho dostali, vidím to ještě na dva zápasy.
Martin Kroupa: První třetinu jsme si prosrali sami, nepochopitelné tři
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