SEZÓNA 2018-2019
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM –

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

vzájomné zápasy 2017/18: 4:2, 4:1

5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

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:
0:1
1:1
2:1
2:2
2:3
3:3
4:3
5:3

Alföldy J. (Bobek)
Bobek
Mancál

(Biely)
(Bobek)

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)

2.kolo:
SAV Lamač : HBK Profis 9:0 (3:0,3:0,3:0)
vzájomné zápasy v 2017/18: 5:4, 1:1

Jasná záležitosť od úvodu až do konca

Nuž, aký to rozdiel v porovnaní s minulým týždňom... Kým na úvodný zápas ročníka, na ihrisku
obhajcu titulu, šla SAVka s cieľom inkasovať čo najmenej, dnes vstupovala do zápasu s jasným
cieľom zvíťaziť. A na výkone SAVkárov to bolo aj vidieť - zodpovedný výkon vzadu, nasadenie a
bojovnosť. Hoci v úvode hostia vystrkovali rožky, čoskoro po úvodnom góle ovládla hru
jednoznačne domáca SAVka. Výsledkom bol deväťgólový prídel, ktorý Lamačania nabalili hosťom
na cestu domov.
Hoci už bez oboch dlhodobo pauzujúcich maródov (Alfi ml. si iba dokrivkal po čiarku do kolónky
potrebných štartov...), no na kompletné tri lajny sa domáci pustili s chuťou do hostí, ktorí vedia
byť vždy nepríjemným súperom (veď sme sa o tom presvedčili minulú sezónu). Do prvého gólu
predviedli niekoľko pekných kombinácii so zakončením aj hostia, no akonáhle sa domácim
podarilo skórovať, obraz hry sa zmenil. SAVkári dostali vpodstate zápas pod kontrolu a dalo by sa
napísať, že si s chuťou "zaskórovali". Hra sa síce opticky prelievala z jednej strany na druhú, no
útoky hostí končili väčšinou na pozornej obrane domácich a to, čo prešlo, likvidoval v pohode
chytajúci Miňo. A naopak, domáci dávali jeden gól za druhým... Presné strely, nezištné prihrávky,
individuálne akcie či pohotové zakončenie bolo od druhej tretiny vidieť na lamačskom ihrisku.
Divákom, ktorí merali cestu na tento duel sa zápas a najmä výkon domácich hokejbalistov musel
páčiť... S pribúdajúcim časom akoby hostia už rezignovali a nedokázali viac odolávať pekným
kombináciám domácich. Konečné skóre bolo tak iba logickým vyústením pomeru síl a
predvedenej hry. Vyšlo to tak, že všetky tri domáce lajny si rovnomerne podelili strelených 9

gólov. Najvýraznejšie sa však presadil Zajko, ktorému dnešný zápas veľmi chutil a jeho 3+2 je
toho jasným dôkazom - honor "muža zápasu" je tak celkom jasný!
Dnes to teda bola poctivo "odrobená" ligová epizóda, z ktorej sa môžeme chvíľku potešiť, no už
budúci týždeň nás zrejme bude čakať náročnejší duel. Takže pozor, chlapi...sme iba na začiatku a
všetci dobre vieme, o čo hráme.
(ra)

gólový film zápasu:
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0
7:0
8:0
9:0

Schuster (Pardel)
Biely
(Alföldy R.)
Thron T.
(Bobek)
Thron T.
(Alföldy R.)
Mancál
(Thron T.)
Alföldy R. (Schuster)
Thron T.
(Vašíček)
Bobek
(Thron T.)
Pardel
(Bobek)

ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 55 Roman Minárik

Takže, aký bol pohľad na dnešný zápas zo "zadných radov"?

Dnešný súper začal hrať bez rešpektu, hneď od úvodu si vytvoril niekoľko šancí, nám sa však podarilo
rýchlo skórovať a od tohto momentu sme mali zápas pod kontrolou. Hra sa síce prelievala zo strany
na stranu, ale súperove útoky väčšinou končili nepresnou rozohrávkou alebo na pozornej obrane.
Postupne sme pridávali jeden gól za druhým. Oproti minulému týždňu fungovala obrana lepšie,
súperovi sme veľa nedovolili a čo prešlo trafilo buď mňa alebo dobre postavené tyčky :o) ...

A čo hovoríš na vychytanú "nulu"?

Nula brankára vždy poteší, ale netreba ju preceňovať. Profis nás dnes veľmi nepreveril...
Ďakujem za rozhovor a nech sa takto darí aj naďalej!
(ra)

3.kolo:
Board Vrakuňa : SAV Lamač 2:0 (0:0,1:0,1:0)
vzájomné zápasy v 2017/18: nehrali spolu

"Po hodoch prišlo bolenie brucha"!

Neprešiel ani týždeň a po zodpovednom a kvalitnom výkone doma prišlo vonku na novom
vrakunskom "plácku" bolenie nielen brucha, ale aj očí-teda aspoň tých lamačských. To, čo si

budete môcť prečítať v nasledujúcich riadkoch bude svedectvo "z doslechu"... Zápas, ktorý mal
od druhej tretiny jednoznačný priebeh, zápas, v ktorom domáci ohrozili bránku SAVky sotva
desiatimi strelami počas celého zápasu a naopak hostia vyslali na tú domácu vari zo tridsať striel
skončil šokujúcim výsledkom 2:0... V drese hostí sa totiž nenašiel ani jeden jediný hráč, ktorý by
dokázal prekonať domáceho gólmana, z ktorého Lamačania opäť raz spravili hrdinu zápasu!
Podľa konečného stavu by sa mohlo zdať, že zápas bol vyrovnaný - omyl, vyrovnané bola iba
prvá tretina, v ktorej paradoxne ako jedinej nepadol gól. Od druhého dejstva to totiž už bola iba
hra na jednu bránku - tú domácu. Chlapci z Vrakune (bolo ich 7 oproti 10 v SAVkárskych
dresoch) totiž až na dve výnimky boli na tom kondične ešte horšie ako Lamačania, postávali na
pľaci ako tréningové kužele, okolo ktorých nemal byť najmenší problém prejsť a skórovať...ale
bol a veľmi veľký, pretože aj takmer všetci hostia po ihrisku skôr cúvali ako šliapali na "plný
plyn". No, ako to len diplomaticky napísať, na takého odovzdaného súpera (bez urážky Boarďáci)
SAVka už dlho nenarazila. O to viac je zarážajúce, že nedokázala skórovať ani raz a jediné, čo
dokázala bolo doslova darovať domácim víťazstvo... Smutné, no pravdivé konštatovanie! Pri hre
na jednu bránu nedokázať ani raz skórovať? Smola? Že tyčky? Že neviem čo ešte? Odpoveď
nech si dajú aktéri sami... Prvý gól darujú hostia domácim po nezmyselnom faule v strede ihriska
(kedy nielen že hráč nezmyselne fauluje, ale ešte aj prestane hrať, hoci rozhodca ponechá
výhodu...) - mimochodom, v posledných zápasoch sa tie nezmyselné fauly vyskytli častejšie ako
by bolo zdravé (a čo je ešte zaujímavejšie, vždy išlo o jedného a toho istého hráča...), no a ten
druhý "zariadil" nezmyselnou a navyše nepresnou rozohrávkou gólman, ktorý našiel súpera, pred
ktorým bola už iba prázdna bránka. A to vo chvíli, keď mal prísť záverečný tlak. Prehrať takýto
zápas po takomto priebehu je fakt doslova "umenie"...
Jediným pozitívom dneška bolo to, že v drese hostí sa objavil niekdajší výborný hráč SAV
Lamač Peter Švarc, ktorý svoj posledný súťažný zápas odohral pred takmer 13-imi rokmi! Keďže
sa ale rekreačne udržiava vo forme, oslovili sme ho v našej momentálne zložitej situácii (viacero
dlhodobých zranení) s ponukou na návrat. Petko súhlasil a tak mu držíme palce a veríme, že sa
do súťažného rytmu čoskoro dostane a pomôže nám... Vitaj Petko a držíme palce! No, ale teraz si
už radšej prečítajme, ako zápas vnímali priami aktéri...
Dovetok dnes neprítomného redaktora - asi by sme sa mali zobudiť skôr, pokým bude
neskoro... sme totiž iba na začiatku sezóny, no bez pohybu to pôjde veľmi ťažko. Keď sa budeme
po zápase, v ktorom sme mali pomerne odovzdaného súpera jednoznačne "doraziť", utešovať
tým, že sme mali smolu, bude to rovnako vyzerať aj v tých nasledujúcich... Prehrávať s takýmito
súpermi by sme jednoducho nemali. Kde potom chceme stratené body získavať? Alebo chceme
mať v tejto sezóne "padla" už po základnej časti? Takže navrhujem BUDÍČEK, páni!
(ra)

gólový film zápasu:

1:0
2:0

ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 13 Martin Bičkay

Tak čo sa dnes stalo? To boli domáci takí dobrí?

Ťažko povedať, čo sa stalo... Domáci práveže neboli nijako nebezpečný, veď si v zápase vypracovali
minimum šancí, vyrovnané to bolo iba v prvej tretine. Od druhej sme boli jasne lepší, bolo vidno, že
súper nevládal, nás bolo viac, ale nepochopiteľne sme nebehali ani my a to im stále dávalo šancu. My
sme mali veľa šancí, ale nedokázali sme nič premeniť. Góly sme domácim doslova darovali vlastnými

chybami... nenašiel sa nikto, kto by to dokázal prelomiť. Hoci sme spravili v poslednej tretine nejaké
zmeny, k ničomu to nebolo... bez pohybu to totiž nejde. Je to veľká škoda, pretože takéhoto slabého
súpera už asi ťažko budeme mať...
# 9 Miro Mancál

Ceco, skús nám priblížiť dnešný zápas z tvojho pohľadu...

Tak hralo sa prakticky na jednu bránu...tú domácu. Šancí na päť zápasov a gól nie a nie dať! Domáci
nevládali už v druhej tretine, ale u nás behal vlastne iba jeden útok a to sa potom nedá. Ale je to naša
chyba, bez gólu sa totiž nevyhráva...prehráme s takým súperom...no proste katastrofa. Stačil by jeden
"blbý" gól, len ho nemal kto dať. Škoda, pretože hra nebola zlá, ale triafali sme brankára a tyčky či
brvná...

Zažil si už niekedy taký zápas? Vraj sme súpera jednoznačne prestrieľali...

Nepamätám sa veru... To je pravda, domáci iba vyhadzovali loptičky, mali možno do desať striel
celkovo my asi trojnásobne viac. Výhru sme im darovali, také chyby sa nemôžu stať...
Ďakujem za rozhovor.

4.kolo:
SAV Lamač : Empiria Petržalka 6:0 (1:0,0:0,5:0)
vzájomné zápasy v 2017/18: nehrali spolu

Zaujímavý zápas, jednoznačná výhra

Zaujímavé.... minulý týždeň prehra na nulu, dnes naopak na nulu výhra! Niekto by mohol podľa
výsledku skonštatovať, že jednoznačná, no aj podľa vývoja vidieť, že to nebolo celkom tak. O
dnešnom výsledku rozhodla efektivita domácich a to, že hostia (hoci sa veľmi snažili) nedokázali
žiadnu zo šancí premeniť. Bolo to zaujímavé stretnutie, šancí mnoho na oboch stranách, výborné
výkony oboch gólmanov a asi aj viac šťastia na domácej strane. SAVka zlomila Empirákov
definitívne až v poslednej tretine, keď v priebehu necelej minúty dokázala streliť dva góly a od
toho okamihu kontrolovala priebeh zvyšku zápasu. Prvý štart v domácom drese si pripísala nová
gólmanská akvizícia Tomáš Bziňák a bola to veru premiéra ako z partesu. Gratulujeme a držíme
palce do ďalších zápasov!
Druhý domáci zápas začali SAVkári, v pomerne početnom zložení (vlastne najpočetnejšom v
tejto sezóne), odhodlane a s jednoznačnou snahou odčiniť nevydarený minulotýždňový výpadok.
Hra sa prelievala z jednej strany na druhú, oba tímy šliapali naplno, no obaja gólmani si dlhšiu
dobu dokázali poradiť so všetkými príležitosťami Domáci našťastie dokázali jednu zo šancí využiť
a to, že skórovali ako prvý sa napokon ukázalo ako rozhodujúce. Hoci šancí aj v druhom dejstve
pribúdalo, gól nepadol... našťastie, podržal nás brankár a tak hostia, ktorí stále bojovali museli
vymyslieť plán na tretiu tretinu. Zápas sa napokon zlomil hneď v úvode poslednej tretiny. Hostia
darovali domácim ďalšiu presilovku (a hoci dovtedy sa im nedarili a skórovať nedokázali) a táto
už konečne ku gólu viedla - stačilo sa postaviť pred gólmana, ktorý nič nevidel a trafiť presne k
tyčke. Neubehla ani minúta a padol ďalší gól.... Lamačania odskočili súperovi na 3:0 a bolo po
zápase. Je síce pravda, že Petržalčania ešte zopár závarov vyrobili, no bez gólového zakončenia a
tak padali góly už iba do ich bránky. Našťastie. SAVkári mali proste dnes viac šťastia... Mužom
zápasu v domácom drese bol dnes bez debaty gólman Tomáš, ozdobil svoj debut čistým kontom.
Jasné, že nie všetko v zápase domácim vyšlo, v prvých dvoch tretinách mali totiž súperi až príliš
mnoho striel a nebezpečných situácií pred domácou bránkou, no Tomáš našťastie dnes "stiahol

roletu" a tak ostali všetky body doma v Lamači. Pochvalu si však za dnešok zaslúžia všetci, hrali
sme od začiatku až do konca a "pani Šťastenu" sme si napokon na svoju stranu naklonili...
(ra)

gólový film zápasu:

1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0

Pardel
(Schuster)
Pardel
(Bziňák)
Schuster (Kotes)
Mancál
Biely
(Vašíček)
Schuster (T.Thron)

Po dnešnom zápase sme oslovili obrancu Ďuríčka...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 6 Juraj Biely

Minulý týždeň prehra na nulu... V čom bol dnešný zápas odlišný?
Mali sme viac šťastia.... Hrali sme, podľa mňa, tak ako minule, no vtedy nám to nepadalo a dnes
áno.

Čo teda dnes rozhodlo o výhre SAVky?

Azda to, že sme na rozdiel od minulého zápasu dokázali streliť góly. A dôležité bolo aj to, že sme
skórovali ako prvý a nemuseli sme ich dobíjať...aj keď v prvých dvoch tretinách to tak vlastne
vyzeralo...
Ďakujem za rozhovor.

5.kolo:
HBK Nivy : SAV Lamač 7:0 (4:0,0:0,3:0)

vzájomné zápasy v 2017/18: 5:4, 7:5
Výsledková hanba, akú sme už dávno neutŕžili!

Tohtosezónna "mizéria" pokračuje ďalej.... SAVkári sa zrejme rozhodli, že góly budú
strieľať iba v každom druhom zápase a tak je výsledok síce krutý, ale zaslúžený! Niet jedinej
pozitívnej veci, o ktorej by sa dalo hovoriť... a to je azda ešte horšie ako samotná porážka.
Keďže k tomuto je akýkoľvek komentár zbytočný, zhodnotenie zápasu sme ponechali na
jedného z aktérov zápasu.
(ra)

gólový film zápasu:
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0
7:0
O komentár po dnešnom zápase sme poprosili jedného z najskúsenejších SAVkárov, obrancu Milisa...

ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 74 Milan Šurlan

Viem, že je to ťažké, no napriek tomu, čo sa to dnes prihodilo?

Hodnotenie? Katastrofa... čo sa povedalo pred zápasom pri bránke, tak tam aj ostalo. Obrana moc
brankárovi nepomohla, útok bol akýsi statický, bez pohybu, nebolo komu nahrať... a áno, bola tam aj
"zvonkohra", ale na tyčky sa nehrá a tak dopadol výsledok pre nás úplne zle. Ako som sa dopočul, tak
sme Nivákom darovali bez väčšieho úsilia prvú nulu v ich histórii, ku čomu im gratulujem.

Takže čo ďalej?

My musíme hrať každý zápas aspoň tak, ako proti Empirii a ustáliť výkony a nie brať nuly doma a
rozdávať ich vonku! Zatiaľ hráme ako aprílové počasie. A pozitívum zo sobotného zápasu? Tak len to
krásne slnečné počasie, inak nič...
Ďakujem za rozhovor.

6.kolo:
SAV Lamač : Ramiland Vrakuňa 2:3 (0:1,0:0,2:2)

vzájomné zápasy v 2017/18: 7:5, 4:5

Zlepšený výkon k zisku bodov neviedol

Hoci výkon SAVkárov mal dnes v sebe prvky a náznaky istého zlepšenia, body to
neprinieslo. Prečo to tak bolo? Preto lebo opäť raz tá impotentná koncovka! Ale to by som sa
iba opakoval. Dnes to bol súboj tímov z opačných pólov tabuľky - hostia z Vrakune zatiaľ
kraľujú celej lige a trónia (teda trónili do nedele) na jej špici a Lamačania sa potácajú kdesi
na x-tom mieste na hranici postupových priečok do play-off. Toľko duší na domácej
striedačke v tejto sezóne ešte nebolo - nastúpili aj nie celkom zdraví a doliečení jedinci - no
to preto, lebo každý chcel konečne pretrhnúť tú smolu a prispieť k dobrému výsledku. Hostia
naopak prišli v počte takom, že sa na striedačke museli asi aj miestami hľadať... a o to viac
je dnešný výsledok mrzutý a nepochopiteľný. Vlastne pochopiteľný áno - keď nepremeníš

vyložené šance a nekoncentruješ sa na duel od začiatku až do konca - nič iné sa ani nemôže
prihodiť.
Ozdobou dnešného zápasu boli výkony oboch gólmanov - Tomáš v domácej bráne a aj
gólman hostí často doslova čarovali, v konečnom dôsledku to hosťom zachránilo 2 body.
Nuž, gólman nám sám zápas nevyhrá... ak totiž nedáme góly, vyhrať nemôžeme. A dnes,
hoci sme nastúpili proti lídrovi, na body sme mali. Trápili sme sa však opäť v koncovke a
napriek naozaj množstvu šancí sme nedokázali dve tretiny streliť gól! Keď sme už konečne v
úvode tej tretej gól dali, vlastnými chybami sme dovolili súperovi odskočiť na rozdiel dvoch
gólov a to sa napokon ukázalo ako rozhodujúce. Hoci 2,5 min. pred koncom prišiel kontaktný
gól, na ktorý sme sa mimochodom zase "namakali ako hovädo", ani záverečná hra bez
brankára už vyrovnanie nepriniesla... chýbalo aj trochu šťastia. Neviem, asi sme si ho
nezaslúžili. A tak hosťujúci tím, ktorý doslova vyťažil v tretej tretine z minima maximum, si
všetky body vyviezol domov.
Nemôžem si pomôcť, ale mám taký pocit, že tomuto zápasu by viac svedčala remíza. A to
aj napriek tomu, že aj hostia mali mnoho šancí, ktoré zlikvidoval domáci gólman, avšak v
poslednej tretine sa viac hra odohrávala na ich polovici. Herne sme totiž mali navrch, no
nedokázali sme to využiť. Neostáva preto nič iné ako ísť ďalej a už v nasledujúcom zápase
konečne pretrhnúť streleckú a hernú krízu (či skôr kŕč) a bodovať!
(ra)

gólový film zápasu:
0:1
1:1
1:2
1:3
2:3

Biely

(Pardel)

Mancál (Pšenko)

7.kolo:
Black Diamonds : SAV Lamač 0:8 (0:1,0:3,0:4)
vzájomné zápasy v 2017/18: nehrali spolu

Bodová " povinnosť " splnená

Nech titulok komentára neznie "namyslene", no aj vzhľadom k priebehu tejto sezóny a
faktu, že nováčik z Petržalky doteraz nezískal v súťaži ani bod sa ani nedalo nič iné napísať.
SAVkári, aj po nešťastnej sobote, potrebovali dostať čo najskôr z hláv skutočnosť, že sa
herne a aj výsledkovo trápia a neostávalo im nič iné ako zabrať naplno. Toto bol presne ten
zápas, v ktorom sa nebralo nič iné ako víťazstvo... Konečný rezultát je napokon veľavravný,
no ak by bolo toto skóre po prvej tretine, nemohol by sa nikto čudovať. Čo dokázali opäť
Lamačania pozahadzovať či nepremeniť... nad tým už pomaly ostáva rozum stáť. Pri všetkej
úcte k snaživému súperovi, ten bol totiž dnes hodný aj väčšieho "prídelu"...
V situácii, do ktorej sa SAVkári dostali v doterajšom priebehu súťaže, a že si za to môžu
jednoznačne sami je fakt jasnejší ako to, že ráno vyjde slnko, sa dnes nebralo nič iné ako
víťazstvo. Súpera sme síce nepoznali, no vzhľadom k tomu, že okupoval poslednú priečku
tabuľky, dnes bolo treba spraviť pre víťazstvo naozaj všetko! Po prvej tretine, v ktorej sa

lamačskí junáci opäť neuveriteľne trápili v koncovke, sa bolo mať treba na pozore. Domácim
sme veru veľa toho nedovolili a tak bolo skôr otázkou, kto a kedy už konečne dokáže
pretrhnúť streleckú impotenciu a zrušiť tú nepriaznivú karmu, ktorá sa nad tímom vznáša od
začiatku ligy ako nejaký búrkový mrak... Aj keď je pravdou, že keď sa už domáce Diamanty
dostali až pred našu bránku, bolo to dosť nebezpečné a párkrát sme ďakovali pozornému
Miňovi, že zachoval "jasnú myseľ" a najmä čisté konto... Našťastie sme v úsilí a snahe
tentokrát vytrvali až do konca a nejaké tie góly sme streliť dokázali - vzhľadom na priebeh
ich však bolo "žalostne málo"! OK, nebudeme nevďační a dík aspoň za tých osem...
Pozitívom zápasu bolo určite to, že góly dokázali streliť všetky formácie a tiež to, že
"navrátilec" do SAVkárskeho dresu Petko Švarc si po prvých opätovných štartoch v
lamačskom drese konečne pripísal aj prvý bod... tak dúfame, že mu to takto bude "padať" čo
najdlhšie.
(ra)

gólový film zápasu:

0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
0:7
0:8

Bobek
(Biely)
Bobek
(Biely)
Thron
(Mancál)
Thron
(Pšenko)
Bičkay
(Schuster)
Bičkay
(Schuster)
Alföldy R. (Schuster)
Švarc
(Bobek)

O zhodnotenie oboch víkendových zápasoch sme poprosili útočníka Bobra...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPASY OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 18 Andrej Bobek

Andrej, v SAVkárskom drese "ťaháš" druhú sezónu, takže náš herný štýl už poznáš... Čo
by si povedal k tomu tohtosezónnemu trápeniu a k sobotňajšiemu zápasu s lídrom celej
ligy?
Trápime sa v koncovke, no nie len v tom. Naše výkony nie sú stabilné. Nedokážeme sa akosi
koncentrovať na celé zápasy. S Ramilandom to bol predovšetkým súboj dvoch výborných
brankárov....a aj súboj nás so sebou samými. Hoci sme mali celý zápas herne navrch, naša
pretrvávajúca nemohúcnosť, ba priam zúfalosť v zakončení a už spomínaná koncentrácia na celý
zápas sa ukázali dnes ako rozhodujúce!

Bolo to lepšie v nedeľu?

Ako sa to vezme - konečné skóre si myslím, že nie je podstatné... Napriek slabej koncovke v prvej
tretine sme ale verili, že musí prísť konečne zlom a ten vďaka našej húževnatosti aj naozaj prišiel.
Hlavné je však teraz neuspokojiť sa a výkon preniesť aj do ďalších náročných zápasov.
Ďakujem za rozhovor.

8.kolo:
Rebels VB Taxi : SAV Lamač 3:7 (1:2,1:4,1:1)
vzájomné zápasy v 2017/18: 3:6, 3:7

Cenná výhra v dôležitom zápase

Napriek hektickému začiatku dokráčala SAV Lamač v dnešnom veľmi dôležitom zápase k
víťazstvu. Nerodilo sa ľahko, ale bolo zaslúžené. Rebeli, ktorí mali veľmi dobrý začiatok
sezóny kedy dokázali prekvapiť aj minuloročného finalistu Tehelko, sa v posledných
zápasoch trošku trápilo. Lamačania si však v žiadnom prípade nemohli pripadať pred
zápasom ako favorit, práve naopak. Logika velila zvoliť rozumný spôsob "boja", keďže
SAVkárske rady boli mierne "oklieštené" a tak tomu aj vlastne bolo. V bránke dnes musel
zaskočiť Peňo a veru mal sa čo obracať... najmä v úvodnej tretine si určite zachytal. S
postupom času sa stal v zápase SAVkárskou oporou a tak dával Lamačanom stále šancu na
priaznivý výsledok. Napokon to aj dopadlo dobre a dôležité dva body si teda chlapci v bielom
odviezli do Lamača.
V situácii, v ktorej sa SAVkári nachádzajú v doterajšom priebehu súťaže, je každý jeden
zápas dôležitý. Situácia sa počas týždňa vyvinula tak, že sme dorazili na zápas v počte 8+1 a
z toho bol ešte jeden hráč maród. Náš dnešný súper síce svojimi doterajšími výsledkami budil
rešpekt, no v situácii, v ktorej sú SAVkári ich už asi žiadny jednoduchý zápas nečaká.
Našťastie, domáci hráči dnes nevychytili v defenzíve práve najlepší deň a tak sa Lamačania
dostávali do viacerých šancí, prečíslení a nájazdov, z ktorých dnes dokázali niečo premeniť a
tak po dvoch tretinách bolo skóre veľavravné. Dôležité v týchto fázach zápasu bolo to, že na
vyrovnávajúce góly domácich sme dokázali veľmi rýchlo odpovedať a tak sme nedávali
Rebelom šancu skóre zápasu otočiť... No treba však povedať, že Peňo si tiež dostatočne
zachytal a aj nás dostatočne viackrát podržal. Na rozdiel od predchádzajúcich zápasov sme
sa však dokázali strelecky presadzovať a tak sme v druhej tretine súperovi odskočili na
rozhodujúce skóre. Posledná tretina už bola viac-menej o kontrole zápasu a aj keď domáci
vsadili všetko na jednu kartu a pustili sa logicky do vehementného útočenia, ustáli sme to a
dotiahli zápas do víťazného konca. A to v takej výške, ktorú sme azda ani nečakali...
Nuž, máme za sebou zápas, v ktorom sme sa dokázali presadzovať v rôznych herných
činnostiach. To je potešiteľný fakt, na ktorom by sa dalo stavať. Teraz je však dôležité tento
výkon dokázať aj zopakovať... a nie raz. Bodov sme totiž stratili už pomerne veľa a
potrebujeme každý jeden ďalší. Uvedomujeme si, že tam bolo aj niekoľko chýb, no ako bol
povedal po zápase klasik: ...páni, takto nejako by to išlo...
(ra)

gólový film zápasu:

0:1
1:1
1:2
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
3:7

Bobek

(Pardel)

Biely

(Kotes)

Bobek
Mancál
Bobek
Vašíček
Mancál

(Pardel)
(Alföldy R.)
(Biely)
(Alföldy R.)

O zhodnotenie dnešného zápasu sme požiadali nováčika v SAVkárskom drese Vaša...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPASY OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 8 Martin Vašíček

Vašo, v prvom rade gratulácia k premiérovému gólu v SAVkárskom drese... skús teda
zhodnotiť, ako to dnes prebiehalo z tvojho pohľadu...

S Rebels sme hrali na mojom najobľúbenejšom ihrisku, kde som odohral aspoň desať sezón, takže
som sa cítil ako doma. Jesenné počasie vyšlo tiež na jednotku, jediné, čo mi to dnes mierne kazilo, bol
fakt, že som bol chorý a prvú polovicu zápasu som iba presedel a prekašľal na striedačke. Keďže nás
ale dnes bolo pomerne málo, mal som miesto v zostave "zaručené" :-)... Rok dozadu som síce hrával
pravidelne v prvom útoku, ale je fakt, že v takomto počte 8+1 sme sa snáď nezišli v celej sezóne ani
raz...

A čo by si povedal k priebehu samotného stretnutia?

Zápas bol v princípe bezproblémový. Súper nemal "zázračného" brankára a ani ich útočníci nás
nevedeli ničím prekvapiť či zaskočiť... Nám stačilo sa spoľahnúť na nášho brankára, ktorý nás podržal
vzadu a dopredu hrať dôrazne a vyčkať si na príležitosti, ktoré pri ich slabšej defenzíve museli prísť.

Čo samotná hra? Celkový výsledok je pomerne jasný...

No... nebolo to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Najdôležitejšie bolo, že sme sa dnes mohli
oprieť o Peňov výkon v bráne a to, že sme dokázali veľmi rýchlo odpovedať na ich vyrovnávajúce
góly... Mínusom bolo to, že sme nepremenili dosť ďalších prečíslení 2-1 a tiež hra v presilovke nebolo
dobrá, na tom musíme popracovať.
Ďakujem za rozhovor.

9.kolo:
SAV Lamač : AHK Pekníkova 3:5 (0:2,2:2,1:1)
vzájomné zápasy v 2017/18: 4:3,2:1,1:4,3:9

Pomaly tradičné "derby" opäť korisťou hostí

Ak by niekto po tejto sezóne chcel domácim postaviť náhrobný kameň, bolo by na ňom
iste napísané: "...zomreli na slabú koncovku...". Samozrejme, trocha nadsázky v týchto pre
SAV Lamač ťažkých časoch, no nič výstižnejšie ma v danej chvíli nenapadlo. Aj dnes totiž
domáci nevyužili mnoho šancí a to v zápasoch ako bol ten dnešný zvykne byť rozhodujúce!
Hostia boli dnes lepší a vyhrali zaslúžene, to si treba hneď na úvod priznať... no Lamačania
im to mohli ešte viac sťažiť, nebyť slabej efektivity. No a to znamená, že AHKáči dokázali
SAVku poraziť tretíkrát v rade a časy zo spoločnej DAHL ligy, kde Lamačania pravidelne
víťazili, sú zdá sa zrejme preč...dúfajme však, že iba do toho najbližšieho vzájomného
zápasu.

V situácii, v ktorej sa SAVkári nachádzajú v doterajšom priebehu súťaže, je každý jeden
zápas dôležitý. No a dnešné "derby", alebo ak chcete zápas o "majstra západnej Bratislavy",
nemohlo byť iným... Tímy, ktoré sa dokonale navzájom poznajú a v tejto sezóne sa
nachádzajú momentálne na opačných "póloch" tabuľky to dnes aj dokázali. Podľa
prítomných nestranných divákoch to bol veľmi dobrý zápas, domáci hráči to vzhľadom na
konečný rezultát iste vnímali inak. Za krásu, či umelecký dojem sa body neudeľujú, na to
treba vždy streliť minimálne toľko gólov ako súper, no to sa dnes nestalo a tak domáci vyšli
naprázdno. Letmý pohľad na obe striedačky pred zápasom hovoril jasnou rečou - hostia
neponechali nič na náhodu, prišlo ich toľko, že do zostavy sa azda nezmestilo toľko isto
hráčov, koľko ich napokon do zápasu zasiahlo... a to ešte pred zápasom doregistrovali
jedného, ktorý potom "šupol" dva kúsky... SAVkári nastúpili oslabený o niekoľko hráčov,
citeľná bola najmä absencia Pardyho v prvej lajne a tak bola taktika jasná... udržať hostí čo
najdlhšie na nule. Darilo sa to, no potom AHKáči išli do vedenia po strele s väčšej
vzdialenosti a ďalší gól pridali po dorážke do prázdnej, ku ktorej ale nemalo vôbec prísť.
Takže prvá tretina 0:2 a to hostia presne potrebovali, ukľudnilo ich to a hrali si svoju hru.
Keby sme premenili to, čo sme si v tejto tretine ale vypracovali, mohlo to vyzerať trošku
inak...možno. Ale na to povestné "keby" sa už nehrá ani v Pakistane... Lamačanom neostalo
nič iné ako sa snažiť rýchlo znížiť a pokúsiť sa o dramatizáciu zápasu. V druhej tretine sme
síce dokázali dvakrát vsietiť, keď Zajo nekompromisne upratával, no keďže aj hostia opäť po
nedôslednostiach v obranných činnostiach domácich tiež skórovali dvakrát, rozdiel v skóre sa
nemenil. V poslednej tretine tak mali pred sebou domáci ešte ťažšiu úlohu - síce od druhej
tretiny sa hra opticky vyrovnala, stále bola však problémom slabá koncovka.. Nedokázali sme
loptičku dopraviť ani do prázdnej bránky a to sa potom s takýmto súperom nevypláca. Hostia
totiž svoj káder doplnili aj viacerými mladými hráčmi, ktorý by väčšine tých našich mohli byť
synmi a tak ani tradičné ubúdanie síl na strane hostí sa dnes nekonalo. Hoci sa SAVke
podarilo po otočke streliť tretí gól a pokúšala sa o vyrovnanie, opäť prišla chyba a
rozhodujúci gól na 3:5. Nemusel byť však tým rozhodujúcim, pretože aj pri takomto stave si
domáci vypracovali niekoľko ďalších šancí, ktoré však končili... veď viete ako.
Takže napokon výhru hostia zaknihovali a treba povedať, že zaslúžene. Boli lepší, to si
treba priznať...najmä ich prvá lajna. Boli navyše aj efektívnejší pretože dokázali využiť
viacero našich chýb a zaváhaní. My sme síce bojovali až do konca (na rozdiel od niektorých
predchádzajúcich zápasov), no to dnes nestačilo... Je nám teda viac ako jasné, že táto
sezóna bude, aj vzhľadom na všetky okolnosti, pre SAV Lamač veľmi náročná. Bol by som
veľmi rád, keby sme si tú bojovnosť preniesli aj do nasledujúcich zápasov, od nej sa treba
odraziť... Potom azda nájdeme konečne aj ten strelecký kľud a dokážeme byť efektívnejší
ako doteraz. Ak totiž budeme skórovať iba v súbojoch s tými "slabšími" tímami, dobré to
nebude. Aj keď povedzme si na rovinu, kto je pre nás vlastne ten "slabší"...
(ra)

gólový film zápasu:

0:1
0:2
0:3
1:3
1:4
2:4
3:4
3:5

Thron

(Mancál)

Thron
Biely

(Schuster)

O zhodnotenie dnešného zápasu sme požiadali strelca dvoch gólov Zaja...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPASY OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 44 Tomáš Thron

Tomáš, tak čo by si povedal na dnešný zápas?

No čo... že sme starí, pomalí a nevieme strieľať góly... :o) Dnes sme totiž vôbec nehrali zle, ale keď
nevyužijeme zase ani vyložené šance do prázdnej bránky, nemôžeme vyhrať. Prvú tretinu sme
nezvládli, v tých ďalších to ale bolo podľa mňa vyrovnané.

Takže si myslíš, že rozhodla prvá tretina?

Rozhodlo to, že sme neubránili ich prvý útok, ktorý bol dnes lepší ako náš a po našich chybách v
obrane rozhodol.... Nemôžeme ich predsa nechať dorážať loptičky pred našou bránou! Dali nám dnes
také dva góly, jeden sme dostali po strele z veľkej diaľky a už sa to zvrátiť nedalo... Čiže rozhodli naše
chyby.

Tá slabšia koncovka je ale zrejme už na zamyslenie...

To áno... My sa musíme dať čo najrýchlejšie trocha "dokopy", pretože bez premieňania šancí a
strieľania gólov sa nikam nedostaneme. Akosi sa nevieme chytiť a vyhrať aspoň dva zápasy za sebou,
vyhráme-prehráme.... a tak to ide vlastne od začiatku sezóny.

Ďakujem za rozhovor.

10.kolo:
Barbari Bratislava : SAV Lamač 5:11 (2:1,0:5,3:5)
vzájomné zápasy v 2017/18: 1:8, 2:11

Nič iné ako víťazstvo dnes na programe dňa nebolo

Aj napriek tomu, že tohtosezónna štatistika SAV Lamač "predpovedala" víťazstvo, bolo sa
treba mať na pozore. Domáci Barbari totiž v tejto sezóne už niekoľko prekvapujúcich
výsledkov zaknihovali. Keďže navyše dnešný súper SAVky bol už iba jeden z mála, ktorý sa v
tabuľke nachádzal pod nimi, nič iné ako výhra a dva body z Petržalky nemohli byť cieľom
dňa! Po prvej tretine to však vyzeralo akosi opačne. Prečo? No lebo opäť raz tá SAVkárska
"vydarená" koncovka... Už neviem, či sa tomu smiať alebo skôr plakať, no stále tá istá
pesnička ako v doterajšom priebehu súťaže - milión šancí a iba jeden gól... Našťastie, v
ďalšom priebehu zápasu sa to otočilo a tak cieľ dňa je splnený. A to aj vďaka "nehrajúcemu"
kapitánovi Alfimu ml., ktorého už tak svrbeli dlane, že dnes nastúpil aspoň na presilové hry a
keďže domáci ich hosťom ponúkli tri, premenil svoj spolu asi 2,5 min. pobyt na ihrisku na
"tradičných" 2+1 (teda aj napriek tomu, že bránku trafil vpodstate iba raz :o)))) - jóóóó, čo
dodať, azda iba to, že presne toto SAVke v tejto sezóne chýba - hráč, ktorý dokáže dať gól
aj zo žiadnej šance!!!
V danej chvíli, k zápasu ani netreba príliš vypisovať. Na to, v akej situácii sa Lamačania
momentálne nachádzajú, pôsobí tých 11 strelených kúskov ako z "ríše snov"... no z ríše snov
je skôr to, čo sme opäť dokázali pozahadzovať! Ale ono to raz príde... verím tomu, že sa

dočkáme aj zápasu, keď tam napadá aj to, čo nebudeme chcieť... No už aby to bolo :-)...
Takže hodnotiť ani niet čo. Jasné, že by sa patrilo zdvihnúť varovný prst nad výsledkom
prvej tretiny... Jasné, že by sme mohli zase vyčísliť, koľko šancí sme zase s úžasnou
"chladnokrvnosťou" dokázali nedať... Radšej napíšem, že sme to s prehľadom otočili a
snaživému súperovi sme veľa nedovolili... teda aspoň gólovo, pretože priestoru sme mu
často ponúkali až príliš. No ale viete ako to chodí pod dojmom jasného rozdielu v skóre.
Dôležité však bude aby sme si uvedomili, že toľko prečíslení 2-1, ktoré vďaka našej obrannej
ľahostajnosti domáci dostali by v zápase so skúsenejším súperom skončilo úplne inak. No ale
aby to nebolo iba pesimistické, treba dnes pochváliť Ďuríčka, ktorý strelil 3 góly (to sa mu
naposledy podarilo....hmmh...ani on nevedel povedať kedy :-)) a tak "šokoval" spoluhráčov,
že tí aj zabudli nahádzať na ihrisko šiltovky... no ale, na druhú stranu, kto by si ich chcel
špiniť, že? Daj tri aj na budúcu sobotu a hodíme tam aj "trénera" !!
Skutočnou previerkou našej odolnosti bude už nasledujúci zápas. SAVkári totiž budúcu
sobotu, doma privítajú lídra tabuľky Ziegelfeld. A to už bude iná káva, vážení...
(ra)

gólový film zápasu:

1:0
1:1
Alföldy R.
2:1
2:2
Biely
2:3
Alföldy J.
2:4
Vašíček
2:5
Alföldy J.
2:6
Biely
2:7
Pardel
3:7
3:8
Mancál
4:8
4:9
Biely
4:10 Thron
4:11 Kotes
5:11

(Šurlan)
(Minárik)
(Šurlan)
(Alföldy R.)
(Mancál)
(Alföldy R.)
(Pardel)
(Alföldy J.)

O zhodnotenie dnešného zápasu sme požiadali zástupcu mladšej generácie, Peťa...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 27 Peter Kotes

Peťo, tak čo povedať k dnešnému zápasu?

Myslím si, že sme si išli pre povinné body, ktoré potrebujeme ako soľ. Čo sa týka samotného zápasu,
tak určite sme mali hernú prevahu, ale ako vždy aj čisté gólové šance nevieme premeniť (...teda až na
Alfiho "22", ktorý aj z nešance dá gól :-)). Súperovi sme však dovolili strašne veľa prečíslení 2-1, ktoré
by silnejší súper určite využil... No aj tak, dostať 5 gólov je tiež príliš veľa! Čiže asi toľko...
Ďakujem za rozhovor.

11.kolo:
SAV Lamač : Ziegelfeld 0:7 (0:4,0:1,0:2)
vzájomné zápasy v 2017/18: 6:9, 1:3

Dokonalé bago - alebo ak chcete hra mačky s myšou

Aj napriek tomu, že SAV Lamač nastupovala proti lídrovi celej ligy, nehodlala sa vzdať "bez
boja" i keď dnes bol favorit duelu každému jasný. Žiaľ, okolnosti dnes boli proti... počnúc
absenciami v zostave a končiac streleckou mizériou počas celého zápasu. Je však treba
objektívne dodať, že hostia z Ziegelfeldu toho domácim dnes veľa nedovolili. Hrali si svoju
presnú, strojovú hru a domácich borcov nepustili vlastne takmer k ničomu. Veď napokon,
výsledok hovorí jasnou rečou a nielen ten-aj herne to bola dokonalá hra na "mačku a myš"!
Kruté, no absolútne trefné... SAVka proste dnes nemala žiadny nárok.
V zostave, v ktorej SAVka dnes nastúpila sa určite nedali čakať nejaké "zázraky". Všetkým
bolo jasné, že to bude predovšetkým o osobnej zodpovednosti každého hráča a o schopnosti
nedovoliť hosťom rozvinúť ich rýchlu rozohrávku a streľbu takmer z každej pozície. Ľahko sa
povie, ťažšie realizuje... Odhodlanie a pomerne dobrá hra vydržala domácim do 10 min.
prvej tretiny - potom hostia po pekných kombinačných akciách a aj strelami z diaľky odskočili
SAVke na komfortných 0:4 a po prvej tretine bolo po zápase. V ďalšom priebehu bolo teda
jedinou otázkou, či domáci hráči budú ochotní za cenu "obetí" ubrániť favorita tak, aby
inkasovali čo najmenej. Treba povedať, že v druhej tretine sa to čiastočne podarilo Lamačania totiž už nemali čo brániť, viac sa osmeľovali a vypracovali si niekoľko "pološancí",
ktoré však neslávili úspech. Príčinou bolo jednoznačne to, že keď už aj vymysleli peknú akciu
a loptička sa dostala do šance pred hosťujúcu bránku, domáci hráč zostal tak zaskočený, že
v rozhodujúcej chvíli mu loptička skĺzla z čepele a zo šance nebolo nič... Nuž, takto to v
žiadnom prípade ísť nemohlo a ani nešlo... Po dvoch tretinách svietilo na ukazovateli skóre
0:5 a to bol, vzhľadom na priebeh hry, veľmi lichotivý výsledok pre domáci tím. V poslednom
dejstve s chuťou hrajúci chalani z Ziegelfeldu pridali ešte dva kúsky a tak bolo definitívne
"vymaľované"!
Dnes sme nemohli nič viac čakať. Jednoducho v momentálnej situácii bolo viac ako zrejmé,
že oba tímy sa nachádzajú úplne niekde inde... Hostia si s prehľadom prišli do Lamača po
dva body a s ešte väčším ich aj získali... V zápasoch s veľkými favoritmi je to totiž najmä o
tom, že musíte vydržať čo najdlhšie bez inkasovaného gólu, naopak pokúsiť sa streliť ho
prvý a predovšetkým premeniť každú jednu šancu, ktorú si horko-ťažko vypracujete. Nič z
toho dnes domáci nedokázali zrealizovať a tak je rezultát síce krutý, ale absolútne zaslúžený.
Neostáva teda nič iné ako hosťom úprimne k predvedenému výkonu a konečnému výsledku
zagratulovať a snažiť sa z toho do budúcna poučiť!
(ra)

gólový film zápasu:

0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
0:7

Pri výbere dnešného respondenta po zápase sme sa rozhodli domácich hráčov netrápiť ešte viac,
takže pohľad priamo "z pľacu" poskytnem teda ja sám...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 77 Robo Alföldy
To, že to dnes bude ťažké, sme všetci vedeli... Vzhľadom na viaceré citeľné absencie v zostave bolo
jasné, že vzhľadom na silu hostí, nemôžeme bezhlavo útočiť. Žiaľ, pozornosť v obrane nám vydržala
iba úvodných 10 minút a potom nám hostia strelili štyri góly, ktoré vlastne rozhodli o všetkom. Nie, že
by sme nechceli s výsledkom niečo spraviť, na striedačke sme sa stále povzbudzovali, no kvalita bola
dnes jasne na strane hostí... My sme v situácii, keď máme dosť svojich problémov aj so slabšími
súpermi, takže bolo evidentné, že vzhľadom na silu súpera to asi dnes nedopadne dobre. Snažili sme
sa robiť to, na čo sme mali, no nestačilo to a tak je výsledok síce krutý, ale absolútne zaslúžený. Z
toho mála, čo sme si dokázali vypracovať, sme nemali v koncovke sily a ani zručnosti niečo s tým
spraviť, takže v tejto sezóne ďalšia prehra na nulu (...už tretia...). Chalanom z Ziegelfeldu gratulujem
a držím im palce v ďalšom priebehu súťaže!

12.kolo:
SAV Lamač : Slávia Právnik 3:9 (1:2,1:1,1:6)
vzájomné zápasy v 2017/18: nehrali spolu

Hazardovanie s dobrým menom pokračuje

Domáci Lamačania najskôr vyšli gentlemansky hosťujúcim Právnikom v ústrety s prosbou o
výmenu vzájomných zápasov, no a potom im ešte gentlemanskejšie doslova a do písmena
prenechali všetky body!! Aj napriek tomu, že vzájomná historická bilancia hovorila jasne v
prospech domácej SAV Lamač, výsledok dnešného zápasu ukázal presný opak.... žiaľ, už sme
si akosi v poslednom čase zvykli. Časy sa menia, nastáva obdobie, kedy sa asi budeme
musieť uspokojiť s hocakým víťazstvom či bodom, ktorý Lamačania v lige získajú. Hrozné...
ťažko, veľmi ťažko sa mi to píše a ešte ťažšie sa na to pozerá. V zápase, ktorého výsledok
vyzerá jednoznačne sa však všetko odvíjalo trochu inak. Domáci dokonca viedli, ešte pri
otočke v tretej tretine to bolo nádejných 3:5, čo stále dávalo nádej na body, no svojou
laxnosťou, ktorá je vzhľadom na stav v akom sa SAVka nachádza absolútne nepochopiteľnou
dovolili súperovi, ktorý nebol ani jednoznačne lepší, ani hokejbalovejší zvrátiť tento zápas vo
svoj prospech. Stačilo aby pri hre IBA premýšľal a výsledok sa dostavil... Otázka však znie,
prečo to nespravili domáci hráči? K zápasu ani netreba nič vypisovať, pretože efekt v podobe
nejakého poučenia aj tak z toho nebude... To, že domáci sú v ťažkej situácii je známe už
niekoľko týždňov, no to čo známe nie je fakt, prečo si niektorí borci ešte stále neuvedomujú,
že bez snahy a pomoci jeden druhému to fungovať určite nebude. SAV Lamač si za
posledných 10 rokov vybudovala v hokejbalovej "rodine" vysoký kredit avšak v tejto sezóne
statočne hazardujeme s dobrým menom lamačského hokejbalu a pracujeme na tom, aby
sme postupne zapadli pod prachom zabudnutia... Ak je toto náš cieľ na túto sezónu,
vychádza nám dokonale! Neviem, či už nie je príliš neskoro, no je najvyšší čas "vytiahnuť si

hlavy z...piesku" a začať robiť VŠETKO pre to, aby sme sa z toho marazmu čo najskôr
dostali. SAV Lamač si totiž takéto excesy (vzhľadom na dosiahnuté výsledky, na ktorých
tvrdo pracovali viaceré generácie skvelých hokejbalistov) rozhodne nezaslúži!
(ra)

gólový film zápasu:

1:0
1:1
1:2
1:3
2:3
2:4
2:5
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9

Mancál (Bobek)

Pardel (Bobek)
Pardel (Alföldy J.)

Pri výbere dnešného respondenta po zápase sme sa rozhodli osloviť "nehrajúceho" kapitána domácich
Alfiho ml., ktorého v poslednej dobe počas zranenia už poriadne "svrbia ruky" a tak nastupuje aspoň
občas do presilových hier...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 22 Juraj Alföldy

Viem, že to nebude ľahké, no pokús sa ten dnešok nejako zhodnotiť...

Veľmi ťažko sa mi to hodnotí... náš súper bol totiž dnes "hrateľný" a to aj na naše "biedne" pomery.
Pokiaľ však nebudeme pri hre aj hokejbalovo premýšľať, k úspechu to nepovedie. Právnici dnes hrali
proti nám s rozumom, hoci mali tiež problémy s kondičkou, no na víťazstvo im to v pohode stačilo.
Bohužiaľ, asi sme stále nepochopili vážnosť situácie, spoliehame sa vždy na "toho druhého" a takto to
proste nemôže fungovať. Do konca jesene nám zostáva ešte niekoľko zápasov a my proste musíme
spraviť všetko pre to, aby sme si aspoň troška napravili pošramotenú povesť!
Ďakujem za rozhovor.

13.kolo:
SAV Lamač : Vlci K.Ves 6:0 (1:0,2:0,3:0)
vzájomné zápasy v 2017/18: 11:7,12:1

Výkony ako na hojdačke pokračujú

Do dnešného zápasu nastupovali SAVkári s jediným možným cieľom - zvíťaziť!. Síce v
pozliepanej zostave, no odhodlane. Proti však boli hosťujúci Vlci, ktorý neprehrali 4 posledné
zápasy a v tabuľke sa dotiahli iba jeden bod za domácich. Akútna hrozba poklesu v tabuľke
na pomaly najnižšie poschodia zmobilizovala domácich Lamačanov a tí sa od úvodu pustili do
hosťujúcich hráčov s úmyslom rozhodnúť tento duel čo najskôr... Vzhľadom na
pretrvávajúcu "mizériu" v premieňaní vyložených šancí to však dlho nevyzeralo na
jednoznačné víťazstvo. Napokon však odhodlanie Vlkov SAVkári skrotili a konečný výsledok
hovorí za všetko.
Písať opäť raz o tom ako domáci pozahadzovali aj to, čo sa naozaj ani nedalo nemá
význam. Takže budem radšej pozitívny a pochválim Miňa za ďalšiu "NULU" v sezóne (už
tretiu...). Pravda je taká, že hostí domáci nepustili takmer k ničomu. Je síce pravda, že najmä
v druhej tretine musel aj Miňo dokázať, že na dnešný duel prišiel a je v strehu, no väčšinou
času sa hra odohrávala v blízkosti bránky hosťujúcich Vlkov. Domáci hráči, predovšetkým v
úvodnej tretine, spravili z gólmana hostí "hrdinu" zápasu a statočne ho triafali, takže to
vyzeralo, že ten si pýta miesto v reprezentačnej bránke, no ťažko povedať, či to bolo jeho
umením alebo skôr neschopnosťou SAVkárskych útočníkov... No je pravda, že niekoľkokrát
naozaj výborne zasiahol a iba vďaka nemu mali hostia dlho šancu na úspešný výsledok.
Pomer gólov v jednotlivých tretinách ukazuje, že domáci akoby stupňovali tempo ale pravda
je, že hostia dnes nemali nárok na úspešný výsledok. Napokon mohli byť radi, že inkasovali
iba šesťkrát...
No a čo dodať na záver? Už aby bola zimná prestávka! Žiaľ, čakajú nás ešte tri
decembrové, poriadne uzimené, kolá a tak je dôležité aby sme sa na to ešte chvíľku
sústredili a napriek problémom, s ktorými sa potýkame od začiatku sezóny, sa pokúsili získať
nejaký ten bodík do tabuľky...
(ra)

gólový film zápasu:

1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0

Biely
(Pardel)
Vašíček (Mancál)
Mancál (Pardel)
Pardel
(Bobek)
Pšenko
Mancál (Alföldy R.)

Pri výbere dnešného respondenta po zápase sme sa rozhodli osloviť "muža zápasu" v domácom drese
Ceca...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 9 Miroslav Mancál

Gratulujem k dobrému výkonu... Tak čo povieš na dnešok?

No, čo k tomu povedať? Asi len to, že dnes proti nám hral súper, ktorý bol síce početnejší ako my, ale
bez urážky, s menšou kvalitou... Vyhrali sme jednoznačne, väčším rozdielom, no opäť sme spálili
"milión" šancí, čo sa nám bohužiaľ stáva takmer v každom zápase v tejto sezóne. Takže to bolo
vlastne povinné víťazstvo a teší ma jedine Miňova nula... Niet iné čo dodať.
Ďakujem za rozhovor.

15.kolo:
HBK Profis : SAV Lamač 4:7 (0:1,3:5,1:1)
vzájomné zápasy v 2018/19: 0:9

Dôležité dva body putujú do Lamača

Dnešným zápasom sa súťaž prehupla do odvetnej časti. V prvom vzájomnom zápase v
septembri to bola jasná záležitosť SAVky, no odvtedy čas pokročil a obaja súperi sa potýkali
s viacerými nepríjemnosťami... Domáci Profisáci majú na konte už dve kontumácie a tak je
pre nich každý ďalší zápas vlastne "existenčný", no a hosti z Lamača sa zase v poslednom
čase potýkajú s veľkou maródkou (zranenia dlhodobé, krátkodobé, choroby) takže sa čakalo,
kto sa s tým popasuje lepšie. Napokon to zvládli, dá sa povedať s prehľadom, Lamačania a
tak putovali veľmi dôležité dva body na ich konto!
Pred samotným zápasom sme už presne vedeli, čo nás čaká... Na našej strane "sedem
statočných" - čiže Miňo + šesť hráčov v poli a na strane druhej tri kompletné formácie
domácich junákov. Vzhľadom na situáciu v tabuľke, v ktorej na tom jeden nebol práve
najlepšie (rozumej SAV) a ten druhý je na tom ešte biednejšie, bolo jasné, že SAVka dnes
musí bodovať, keď nechce stratiť kontakt s osmičkou pre play-off... a to nás čakal na druhý
deň dohrávaný zápas s Hancopom! Čiže, skrátka - nech by ich bolo aj 20, museli sme
bodovať. Taktika bola preto založená v prvom rade na rozumnej hre, s kontrolou loptičky čo
najdlhšie na vlastných hokejkách a na umnom rozložení síl na celý zápas. Až na malé
zaváhania v druhej tretine sa to napokon podarilo. V kútiku duše sme sa spoliehali na
"snajpera" Zajka, ktorého sme pred zápasom podpichli, že veď v prvom vzájomnom dueli
mal úchvatnú bilanciu 3+2 tak by bolo dobré ju zopakovať... a čuduj sa svete, do bodky to
naplnil a zopakoval "na chlp" presne! Uf... sme si oddýchli, iba dúfame, že si niečo odložil aj
na Hancop :-) Od začiatku zápasu sme držali loptu na vlastných hokejkách a vypracovávali
sme si šance, ktoré volali po góle, no napokon sa ujala až strela Ďuríčka v presilovke. Po
prvej tretine tak bolo 0:1 a to bol pre domácich lichotivý stav. Niečo si síce vypracovali aj oni,
ale všetko riešil Miňo. Druhá tretina už bola iná "divočina" - útoky sa prelievali z jednej strany
na druhú hlavne v jej druhej polke. Už skórovali aj domáci Profisáci (aj keď vždy po našich

veľkých chybách), ale keďže nám zafungoval "plán Zajko", ktorý skompletizoval "famózny"
hattrick, po druhej tretine sme viedli povzbudivých 3:6. Cez prestávku sme si však museli čoto povedať aj jasnejšie, pretože sme úplne zbytočne otvárali hru a dávali tak domácim šance
na dotiahnutie sa, no našťastie na to dnes nemali kvalitu... jednoducho sme ich porazili
rozumom! Tretia tretina už priniesla iba po góle na každej strane a tak sme zaknihovali pre
nás dôležité víťazstvo v boji o prvú osmičku. Po záverečnom hvizde sme sa teda odplazili,
odkrivkali-no proste popresúvali každý ako vedel domov zregenerovať na nedeľu... dúfajúc,
že nás bude viac ako dnes!
Po zápase sme ešte skonštatovali, že by sme mohli s Profisom hrať častejšie, lebo to by
Zajko súkal zakaždým po tri góly a bolo by hotovo, čo však asi takto "fungovať" žiaľ
nebude... teda tie tri góly som myslel. Presvedčiť sme sa o tom mohli hneď na druhý deň v
ťažkej dohrávke. Tak si držme palce.
(ra)

gólový film zápasu:

0:1
0:2
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
2:6
3:6
3:7
4:7

Biely
Thron

(Thron)
(Bičkay)

Thron
Mancál
Thron
Biely

(Alföldy R.)
(Alföldy R.)
(Biely)
(Thron)

Mancál (Alföldy R.)

Keďže skromnosť nedovolila mužovi dnešného zápasu Zajkovi poskytnúť po zápase rozhovor, zvolili
sme dnes ako respondenta napokon Bička...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 13 Martin Bičkay

Tak čo, Martin...aké to dnes bolo náročné?

No, našťastie sme to dobre zvládli, ale stálo nás to určite veľa síl. Bolo nás iba šesť a domáci na tri
kompletné útoky čiže nás mohli aj "prevalcovať", ale my sme hrali rozumne a napriek tomu, že sme
nevyužili veľa šancí, dali sme sedem gólov a vyhrali. Rozhodla strelecká potencia Zaja, ktorý dal tri
góly a nebyť tých blbých gólov, čo sme v druhej tretine dostali, mohla byť výhra aj výraznejšia. Na to,
že nás bolo tak málo sme to zvládli dobre si myslím. Domácich sme vlastne do nejakých výraznejších
šancí nepustili, pretože sme hrali s rozumom a okrem druhej tretiny to bolo jednoznačné.
Ďakujem za rozhovor.
*************************

dohrávka - 14.kolo:
SAV Lamač : Hancop 2:5 (1:0,1:2,0:3)
vzájomné zápasy v 2018/19: 3:5
Prehra, ktorá bude ešte dlho mrzieť!

Po veľmi náročnej (fyzicky) sobote čakala SAVku náročná šichta - dohrávka s
jednoznačným favoritom z Dolných Honov. V takmer identickom zložení, našťastie však
doplnenom o tri "čerstvé" kusy, nastupovali domáci s odhodlaním narobiť favoritovi čo
najväčšie problémy. To, že tých problémov bude mať napokon Hancop viac ako dosť, by s
ohľadom na zloženie domáceho tímu, očakával iba málokto! Konečný výsledok je totiž
vzhľadom na odhodlanie Lamačanov, s akým čelili obrovskému favoritovi tohto duelu, až
priveľmi krutý... Veď povážte, ešte 7 min. pred koncom duelu bol stav zápasu 2:2!! Nuž ale
napokon to dopadlo tak, ako sa všeobecne očakávalo... veľká škoda!
To, že herne a aj kondične bude mať navrch Hancop bolo jasné všetkým SAVkárom už pred
duelom. Alfou a omegou tohto zápasu teda bola jednoznačne mentálna príprava! O
dychovej a kondičnej totiž po náročnom zápase v sobotu nemohla byť iste ani reč. Do bránky
sa musel so sebazaprením postaviť "polochorý" Miňo, pretože druhý gólman bol chorý úplne
a klobúk dolu, čo napokon predviedol... Aj vďaka nemu sme držali takmer celý zápas
obrovského favorita "na uzde" - a to až tak, že chlapci Hancopácki už z toho boli "trošku"
nervózni. Napokon o všetkom rozhodlo 5min., ktoré favorita vykúpili a pre domácich budú
ešte dlho synonymom najdesivejšieho hororu... Žiaľ, aj taký krutý vie byť tento šport, ktorý
všetci milujeme a preto to hráme aj vo veku, kedy by sme už iba mali sedieť doma pri
televízore s vyloženými nohami a pivkom v ruke! Sám sa priznám, pred zápasom som mal
obavy, aby sme neutŕžili hanbu, po ňom som sklamaný, že sme nedokázali udržať remízu,
ktorá ak by bola, nemohol by dnes nikto povedať, že to bolo nezaslúžené. Ťažko sa mi to
komentuje... viedli sme už 2:0 a nie náhodou - veď oba góly boli doslova výstavné, no práve
za tohto stavu (ale nielen) sme mohli a mali pridať ďalší gól (...a šancí naň bolo opäť
neúrekom...) a mohlo sa to celé vyvíjať inak... Na keby to však nebudem hrať, no predsa škoda toho brvna za stavu 1:0, škoda nepremeneného trestného strieľania za stavu 2:1,
škoda toho závaru v presilovke za stavu 2:2, škoda obrovskej šance v ďalšej presilovke za
stavu 2:3, keď sme už všetci dvíhali ruky nad hlavu (,chybou asi bolo, že jej aktér ich asi tiež
predčasne zdvihol a zdvihol aj loptičku, ktorá azda ešte teraz "padá z nebies"), škoda toho
nájazdu 2-0 rovnako za stavu 2:3... škoda, škoda, škoda! Potom totiž udrel súper a jeho
údery na 2:4 a 2:5 boli dokonalým knokautom pre domácich bojovníkov. Hancopáci totiž
nemilosrdne trestali a z protiútokov strelil rozhodujúce góly. Spravili sme proste chyby, ktoré
napokon rozhodli... Ten, kto tento zápas nevidel na vlastné oči a pozrie si výsledok,
nadobudne pocit, že to Hancop zvládol "ľavou zadnou"- verte ale, nebolo to tak! Napriek
tomu, že herná kvalita a schopnosti individualít boli nesporne na ich strane, dnes si SAVka
ten bod proste zaslúžila... Nemáme ho však a tak letmý pohľad na tabuľku jasne hovorí, že
na jar nás čaká tvrdý boj o postup do play-off. Predtým však musíme ešte zvládnuť jednu
"zimnú" prekážku a vrátiť Boardu prehru s úvodného duelu. Keď dokážeme zopakovať
dnešný výkon, nemusíme sa toho báť...
Čo dodať na záver? Odohrali sme dobrý zápas, dnes sme bojovali tak ako sa patrí, jeden
za druhého, bolo to však málo! Väčšia škoda je ale najmä to, že sme takto nedokázali hrať aj
v niektorých predchádzajúcich dueloch, pretože to by bol pohľad na tabuľku ďaleko
priaznivejší. No nič, je to za nami a napriek tomu, že z toho napokon nebol ani ten vytúžený
(a pred zápasom azda aj veľmi trúfalý) bod, všetkým zúčastneným ďakujem za bojovnosť a

snahu a nech je práve tento náš výkon vzpruhou do ďalších náročných zápasov. Hlavy hore,
chlapi!

(ra)

gólový film zápasu:

1:0
2:0
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5

Alföldy R.
Mancál

(Vašíček)
(Švarc)

ZÁPAS OČAMI PRIAMEHO AKTÉRA...

# 8 Martin Vašíček

Martin, viem že po takomto zápase sa budú hľadať slová ťažko, no napriek tomu skús
krátko tento duel zhodnotiť...

Povedal by som, že dnes sme zažili takú "greenhorňácku klasiku". Napriek tomu, že sme neboli lepší
ako súper, mali sme na to získať aspoň bod! Dali sme pomerne rýchlo gól, potom pridali ďalší a mali
aj šance súpera "doraziť", no stal sa opak a inkasovali sme my. Škoda, že sme nedali z trestného
strieľania na 3:1, obratom sme totiž inkasovali na 2:2 a tam sa to asi lámalo. Potom sme síce dobre
bránili a do otočky držali tento stav, ale po otočke prišlo jedno zlé striedanie a protiútok 3-1 a bolo
2:3, vzápätí nevyužitá tutovka a z protiútoku 2:4, no a posledný gól potom po nedorozumení medzi
brankárom a obrancom. Ako vravím, škoda, aspoň na bod sme mali!
Ďakujem za rozhovor.

