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PREDSEZÓNNE PREVIEW 

alebo 
...ČAKÁ NÁS 34.KLUBOVÁ SEZÓNA... 

  

     
 

SEZÓNA 2018/2019 UŽ KLOPE NA DVERE 
 

  Nová hokejbalová sezóna 2018/19 je tu. Pre SAV Lamač bude už 34. v histórii klubu bez 
prerušenia. Po minuloročnom trápení a najhoršom klubovom umiestnení za posledných 10 
rokov (6.miesto), bola pred SAVkou neľahká úloha. Po rôznych "čiernych myšlienkach" je 
pred tradičným hokejbalovým klubom neľahká úloha - prinavrátiť  lamačskej SAVke niekdajší 
lesk!  Úloha náročná, no neostáva nič iné ako sa s ňou popasovať. Všetci tí, ktorým na 
osudoch klubu záleží, prežili azda najťažšie športové leto za posledné roky... Pred činovníkmi 
klubu stála totiž náročná a neľahká úloha doplniť vhodne tím.  Do akej miery sa to podarilo 
ukážu už najbližšie týždne. Treba však dodať, že leto bolo v klube turbulentnejšie ako bolo 
po minulé (najmä tie posledné) roky zvykom. Po skončení minulej nevydarenej sezóny nám v 
rozhovore kapitán tímu Alfi povedal, že hlavnou úlohou v letnom období bude získať posily. 
Tak ako to dopadlo? Podarilo sa? Dočítate sa nižšie už v najbližších hodinách... 
  
  O tom, ako to v tíme momentálne vyzerá a čo môžu priaznivci od SAVky v novej sezóne 
očakávať som sa pred "úvodným hvizdom" súťaže pozhováral s kapitánom tímu Jurajom 
(Alfi) Alföldym....  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AKO TO VIDÍ KAPITÁN... 

 
 
 

Ubehli tri mesiace od konca minulej sezóny. Prebolel už ten neúspech? 
Ako si už naznačil v otázke, prešli tri mesiace a na dvere klope nová sezóna. Musíme hľadieť 
dopredu a z toho, čo bolo sa musíme poučiť. Minulá sezóna je už zanalyzovaná, je za nami a 
my musíme urobiť všetko pre to, aby sa tá nasledujúca skončila lepšie. 



 

V akom stave je tím pred začiatkom sezóny? 
Fúúúú, ťažká otázka. V 1.kole nás čaká asi najťažší možný súper (obhajca titulu Hancop, pozn. 

redaktora) a ten nám nastaví zrkadlo v akom stave sa vlastne nachádzame...  
  
Podarilo sa mužstvo vhodne doplniť? Boli aj nejaké odchody?  
Mužstvo bolo priam nutné doplniť!! Podarilo sa nám pritiahnuť troch hráčov do poľa a 
jedného brankára... Odchody? Áno, skončili dvaja hráči. 
  
Aká bola príprava na novú sezónu? Si s ňou spokojný? 
Podľa informácií, ktoré mám, si väčšina chlapcov dopriala voľno od konca sezóny... na môj 
vkus je to až moc dlho. Na druhej strane, niektorí hráči ani neprestali trénovať a hrať, takže 
sa uvidí. 
  
Čo môžu fanúšikovia od SAVky v novom ročníku očakávať?  
Ja dúfam, že sa vrátime k hokejbalu, ktorý po minulé roky SAVku charakterizoval a ktorý sa 
našim fanúšikom páčil... čiže technický, behavý, tímový hokejbal... 
  
  

Ďakujem za rozhovor a držím nám všetky prsty! 
  
  
Pozn. redaktora:  
Novými posilami SAVky, o ktorých hovoril vyššie kapitán tímu J. Alföldy sú Karol Ružička, 
Martin Vašíček (obaja prišli z tímu Greenhorns), Martin Pardel (ktorý hráva 2.najvyššiu súťaž 
za Iepuri DNV) a napokon gólman Tomáš Bziňák (ktorý má extraligové skúsenosti). Všetkým 
posilám prajeme, nech sa im v drese SAV Lamač darí a aby sa čo najrýchlejšie dokázali 
adaptovať v novom tíme!  
              

 (ra) 

  

  

1.kolo:   

            Hancop D. Hony : SAV Lamač    5:3 (1:1, 2:2, 2:0) 
                  vzájomné zápasy 2017/18:  4:2, 4:1 
 
    Smolný, ba priam nešťastný zápas na úvod sezóny 

   Nová hokejbalová sezóna 2018/19 sa ani poriadne nezačala a SAVku postihla hneď na 
úvod malá športová "tragédia"! To, že v úvodnom zápase nového ročníka podľahla obhajcovi 
titulu Hancopu a stratila prvé dva body, bude tým najmenším problémom. Nepíše sa mi veru 
ľahko tento komentár... Bohužiaľ, športový život prináša aj takéto, nepríjemné situácie a náš 
tím to postihlo hneď v úvode sezóny. Prišli sme o dvoch zranených hráčov! V druhej tretine, 
inak veľmi zaujímavého zápasu, sa nepríjemne zranili Karči a Alfi ml.. U Karola sa pár hodín 
po zápase potvrdila zlá predtucha - po tvrdom ataku súpera a nešťastnom náraze do 
mantinelu si zlomil ihlicu na ľavej nohe a do konca jesennej časti si už nezahrá! Smola o to 
väčšia, že Karči bol jednou z našich letných posíl... Alfimu sa, žiaľ, obnovilo zranenie kolena a 
vôbec to s ním nevyzeralo po zápase dobre (na presnú diagnózu si musíme ešte počkať), no 
už teraz je zrejmé, že v tom lepšom prípade s ním tiež minimálne na jeseň už počítať 
nemôžeme!  
  



 

   O tom ako prebiehal samotný zápas sa mi v tejto chvíli (ako iste chápete) ani nechce 
podrobnejšie písať. No milá povinnosť voči našim stálym čitateľom (fanúšikom, 
podporovateľom) si žiada kúsok profesionality... takže poďme na to. Ako môžete vidieť 
podľa priebehu jednotlivých tretín, výsledkovo sme dokázali držať s favoritom krok veľmi 
dlho. Až do otočky v poslednej tretiny to bolo nerozhodné 3:3, potom sme však dostali dva 
smolné góly a okrem spoluhráčov sme prišli aj o všetky body. Od úvodu sme sa snažili 
súperovi znepríjemňovať jeho hru a dlho sa nám to aj darilo. V zostave, v akej dnes 
Lamačania nastúpili nemohli hrať s obhajcom titulu otvorenú partiu. Hancopáci, pomaly už 
tradične proti nám, nachystali štyri útoky a tak sa SAVkárske rady v počte 8+1 mali na čo 
tešiť. Úvodný tlak súpera sme prečkali, niekoľkokrát aj zahrozili, no napokon sa súper dostal 
do vedenia, keď strelou z nulového uhla nachytal Miňa v našej bráne "na hruškách". Nevzdali 
sme to však a do konca tretiny sme po peknej strele Alfiho ml. vyrovnali. V druhom dejstve 
sa gólovo urodilo - najskôr súper využil našu nedisciplinovanosť a skóroval v presilovke, 
SAVka však vyrovnala po perfektnom zakončení Bobra. Aby toho nebolo málo, onedlho 
Lamačania skóre otočili, keď Bobor ideálne naservíroval gólovku pred odkrytú bránku a Ceco 
sa nemýlil - 2:3. Potom však prišli dva spomínané nepríjemné momenty a to hráčmi hostí na 
chvíľu (celkom logicky) zamávalo, Hancopáci zatlačili, zatavili nás vo vlastnej tretine a bolo 
vyrovnané na 3:3. Pred nami bola ešte jedna celá tretina a bolo jasné, že súper spustí na nás 
"oheň a síru", bude sa snažiť "doraziť" nás hneď skraja. Naše preriedené (...a kondične ešte 
nie celkom pripravené) rady boli odhodlané bojovať aj za zranených spoluhráčov. Dlho sa to 
aj darilo, no napokon po otočke súper strelil dva "upatlané" góly (vlastne iba pol gólu, 
pretože jeden si dal vlastný nešťastne a nepochopiteľne gólman a na druhý sme im doslova 
darovali...) a bolo vybavené. Za daného stavu sme jednoducho už nemali umenie a sily na 
odpoveď. Ako som však napísal na úvod, prehra v tomto zápase bola to najmenej! Za muža 
zápasu zo strany SAVky jednoznačne určujem Bobra (Andrej Bobek), ktorý dnes doslova na 
ihrisku drel - dal gól, vymýšľal perfektné prihrávky na spoluhráčov, proste bojoval a preto si 
zaslúži za tento duel absolutórium. Škoda, že sme sa k nemu nepridali viacerí...konečný 
výsledok mohol byť azda priaznivejší. 
 
  Záverom chcem už iba dodať, že je nám všetkým veľmi ľúto, čo sa stalo a obom maródom 
držíme palce a prajeme skorý návrat na ihrisko. Chalani, držte sa! 
 

(ra) 

  
 gólový film zápasu: 
 
1:0     
1:1    Alföldy J.  (Bobek) 

2:1     

2:2    Bobek      (Biely) 
2:3    Mancál     (Bobek) 

3:3      
4:3     

5:3      

  
Novinka pre novú sezónu 

  
Od novej sezóny 2018/19 sa redakcia webu rozhodla, že po každom stretnutí v novom 
ročníku dáme priestor vždy jednému hráčovi zo SAV Lamač, aby vlastnými slovami zhodnotil 
samotné stretnutie. Keďže máme  za sebou úvodný zápas, ako prvý by mal dostať slovo 
kapitán - takže tu je pohľad na stretnutie s obhajcom titulu od Alfiho ml. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA... 
 

#22  Juraj Alföldy 
 

 
 
 

Takže, kapitán, ako si to dnes videl ty? 
Na úvod sezóny to bol azda najťažší možný súper, ale jedným dychom musím povedať, že 
dnes aj hrateľný. Nastúpili sme v počte 8+1, bohužiaľ v druhej tretine sa nám zranili dvaja 
hráči a to zrejme dlhodobo (pozn. redaktora: rozhovor sa robil hneď po stretnutí, keď ešte neboli 

zrejmé následky zranení...) a takmer pol zápasu sme dohrávali 6+1. Tí hráči, ktorí zápas dohrali 
sa snažili, ale na body to dnes nestačilo... 
  
A čo tvoje koleno? 
Neviem, uvidíme až po vyšetrení, no myslím, že to nevyzerá dobre...  
  
   

Ďakujem za rozhovor a držím palce, nech zranenia oboch nie sú vážne! 
  
  
Pozn. redaktora - dodatok:  
Dnes, teda v nedeľu 9.9., sa však naplnil ten najčernejší scénar.... Diagnóza po vyšetrení 
bola neúprosná - Alfi ml. má pretrhnutý predný krížny väz v kolene, čaká ho operácia a to 
žiaľ znamená, že na 99% si v tejto sezóne už nezahrá!!! Spolu so správou o Karolovi a jeho 
zlomenej nohe je to tá najhoršia správa tohto víkendu... Neuveriteľná smola, na šľak 
trafenie!! Neostáva nič iné iba obom držať palce, nech to všetko dobre a bez problémov 
dopadne a nech sa čoskoro vrátia na ihrisko. Dúfam, že všetku smolu sme si týmto vyčerpali 
už na celú, práve začatú, sezónu... Chlapi, držte sa - budeme bojovať aj za vás!   
 
        

(ra) 

  
       

 

 

 

  


