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ROK 2020 V ZNAMENÍ OSLÁV SAVkárskej 35-ky 
 

 
 
 

 SEZÓNA 2020/2021 JE UŽ TU!   
 

  Ani sme si nestihli poriadne vydýchnuť po krásnej vicemajstrovskej sezóne 2019/20 a je tu 
nová, tá ďalšia - v poradí už 36 v nepretržitom slede SAV Lamač.   
 
  Vo veľmi krátkom letnom období sme v klube zaznamenali pomerne výrazné zmeny v kádri 
seniorského tímu. Po x-rokoch odohraných v drese SAV Lamač sa totiž rozhodli svoju aktívnu 
kariéru ukončiť dve nezabudnuteľné persóny a stálice nášho klubu – Milan Šurlan (niekdajší 
výborný brankár a neskôr obranca) a Michal Pšenko (tiež niekdajší výborný gólman a neskôr 
rýchlonohý útočník)... roky totiž pribúdajú a pribúdajú žiaľ aj zranenia, ktorých doliečenie 
trvá stále viac času, ako sami povedali. No, uvidíme, či časom svoje rozhodnutie prehodnotia 
a nezvážia svoje ďalšie hokejbalové kroky, keď ich začnú „svrbieť dlane“. Každopádne, páni 
– patrí vám obom obrovská vďaka za tie roky strávené v drese lamačskej SAVky a skvelé 
„služby“, ktoré ste odvádzali! Samozrejme, ako sami chalani skonštatovali, nikam 
neodchádzajú a naďalej nás budú povzbudzovať a tak trošku aj na naše ďalšie pôsobenie 
dozerať a budú nám stále nablízku. Spoločne s nimi sa rozhodol ukončiť aktívnu hráčsku 
kariéru aj ďalší člen nášho kádra – Karel Ružička, ktorý odohral po svojom príchode do SAV 
Lamač 2 sezóny, v ktorých bol platným členom nášho ansámblu, takže aj tebe Karči 
ďakujeme a prajeme všetko dobré v súkromnom živote. No a čo nejaké príchody? Áno, 
zaznamenali sme aj tie – náš tím posilnila silná dvojka skúsených hráčov z Lizards Stupava – 
obranca Martin Špoták (alias Špoty) a útočník David Štefan (alias Pišta), ktorí majú obaja 
hokejbalových skúseností na rozdávanie... Následne ich doplnil ešte rýchlonohý a technicky 
vyspelý útočník Stanislav Šenšel (alias Stano). Takže páni, vítame vás všetkých troch v našej 



SAVkárskej rodine a držíme palce aby sa vám to dobre behalo a strieľalo, no proste aby sa 
vám darilo!   
 
No a čo nás čaká v novom ročníku? Vyzerá to tak, že to bude pravdepodobne veľmi 
vyrovnaný boj o postup do play-off. Liga sa totiž rozšírila o nové tímy, ktoré doplnili stav 
mužstiev na 14... tak nech to vydrží čo najdlhšie. Prichystať sa žiaľ zrejme budeme musieť aj 
na možné obmedzenia v súvislosti s tým nešťastníkom vírusom, ktorý už na jar narobil 
problémov viac ako dosť, čiže uvidíme ako vlastne bude celá sezóna napokon vyzerať. 
Každopádne SAVka pôjde postupne od zápasu k zápasu a bude sa naisto snažiť uchmatnúť 
miestenku do play-off. Zabudnúť však nesmieme ani na našich žiackych vicemajstrov 
Slovenska z kategórie U12. Chlapci tento rok prechádzajú o kategóriu vyššie, no a v U14 to 
už bude veľmi náročné. Čakajú na nich opäť v celoslovenskej extralige SHbE U14 ôsmi 
nároční súperi, s ktorými si zmerajú sily v plánovaných šiestich turnajoch. Veríme, že sa 
lamačská omladina nestratí ani medzi staršími a že nadviaže na výborné výkony 
z predchádzajúcej sezóny. Keďže káder zostal pohromade a dokonca sa posilnil o nové 
mená, predpoklad tu je. Tak držíme všetky prsty, chalani...  
 
  
  

          
 

 
************************************************************************ 

 

                          
 

  
1.kolo 

 

SAV Lamač : Slávia Právnik 

8:6  (4:2,2:2,2:2) 
 

vzájomné zápasy v 2019/20:  2:7 

 

Na úvod sezóny poriadna prestrelka 
 

Ešte si hokejbalisti nestačili ani poriadne vydýchnuť a máme tu ďalšiu sezónu. Krátka prestávka v 
súťaži dala zabudnúť na mesiace bez hokejbalu so známych dôvodov na jar. V SAVkárskom kádri 
prišlo k niekoľkým zaujímavým zmenám - nastali odchody (či lepšie povedané ukončenia), no a aj 
zaujímavé príchody. Vzhľadom na vleklé problémy so zraneniami sa rozhodli ukončiť svoju aktívnu 
kariéru dve stálice SAV Lamač - Milan Šurlan a Michal Pšenko. Obaja odohrali za lamačský tím 
nezpočet zápasov a vždy sa snažili odvádzať poctivú robotu a vzorne reprezentovať SAVku. 
Zaujímavé, že obaja začínali svoju hokejbalovú kariéru v bránke a neskôr je teda ukončili ako hráči v 
poli. Ukončiť kariéru sa rozhodol aj Karel Ružička, ktorý hájil SAVkárske farby dve sezóny. 
Každopádne, všetkým patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu klubu a ostáva veriť, že časom sa 
predsa len ešte uvidíme aj na ihrisku a nie len za mantinelom... No a čo príchody? Z hosťovania v 
Hancope sa vrátil náš stabilný brankár Miňo a do kádra pribudli aj dve zbrusu nové posily - Martin 
Špoták (alias Špoty) a David Štefan (alias Pišta), ktorí prišli z tímu Lizards Stupava. Takže páni, vitajte 
a nech sa vám všetkým darí čo najlepšie... 
 



No a stručne aj k prvému zápasu v sezóne - bolo to ako na hojdačke. V úvode sa dostali Právnici do 

vedenia 0:2, no ešte do konca úvodnej tretiny domáci SAVkári otočilo vývoj zápasu na vedenie 4:2. 

Ako sa neskôr ukázalo, bolo to rozhodujúce, pretože v ďalšom priebehu stretnutia dokázali oba tímy 
vždy odpovedať na góly súpera. Lamačania sa držali neustále vo vedení o dva góly, na začiatku 

poslednej tretiny dokonca išli do trháku až na 8:4 a o víťazovi sa zdalo byť rozhodnuté. Hostia sa však 
dvoma gólmi opäť dokázali dotiahnuť a v závere zdramatizovať duel v power-play, no víťazstvo ostalo 

v Lamači. 

 
 Nuž teda, na úvod menšia divočina, potešiteľné však je, že sa presadili aj nové akvizície že dva body 

zostali v Lamači. Nuž teda, ide sa ďalej krok za krokom a uvidíme, kam nás to dovedie. Tento ročník 
súťaže s až 14 mužstvami sľubuje neľútostné boje o postup do play-off... 
 

  (ra) 

   
 gólový film zápasu: 

 0:1      

 0:2       

 1:2     J. Alföldy   (Štefan) 

 2:2     Špoták      (Štefan)  

 3:2     J. Alföldy   (Štefan)  

 4:2     J. Alföldy   (Špoták)     

 5:2     Štefan      (R. Alföldy) 

 5:3 

 6:3     Schuster   (Biely)            

 6:4 

 7:4    T. Thron   (Schuster)  

 8:4    Špoták     (Štefan)  

 8:5 

 8:6 

 

2.kolo: 

BHC Dúbravka : SAV Lamač 

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

 
vzájomné zápasy v 2019/20:  nehrali spolu 

 

Strelecké trápenie, no zaslúžená výhra 

Keďže sa hokejbalisti z Pekníčky pred novou sezónou rozhodli v Dúbravke rozdeliť jeden tím na dva, 

vznikol zbrusu nový mančaft zložený s niekoľkých borcov "odíduvších" z Pekníčky a niekdajších 

hokejbalistov, ktorí oprášili svoje už dávnejšie doma na steny zavesené hokejky. Tradičné derby 

zápasy tohto kúta Bratislavy tak budú minimálne v tejto sezóny rozšírené o ďalšie dva. Jeden je teda 

od soboty už minulosťou a stal sa korisťou favorita z Lamača. SAVkári sa síce na výhru poriadne 

vytrápili, no dva body do tabuľky zapísali.  

V bránke s tretím gólmanom, no na tri kompletné lajny prišli Lamačania do neďalekej Dúbravky dobre 

naladení. Zápas ako taký bol pre prítomných divákov určite zaujímavý Domáci išli do vedenia, no 

SAVkári odpovedali tromi gólmi a tak bolo po prvej tretine 1:3. V tej druhej však sa akosi Lamačania 

zasekli a nie a nie streliť gól... šancí bolo síce neúrekom, ale nechcelo to tam padať. Domáci borci 

naopak strelili kontaktný gól, Vašo v bráne im niekoľko veľmi sľubných príležitostí našťastie zmaril, no 

aj tak bolo "zarobené" na dramatickú tretiu tretinu. Našťastie napokon SAVka silou vôle strelila dva 

góly a konečný rezultát bol teda 2:5. 

Dnes sme sa na vlastnej koži presvedčili, že ani v tejto našej "amatérskej lige na profesionálnej 

úrovni" sa nevypláca vypustiť čo len pár minút a nie celú tretinu. My sme si slabšiu chvíľku vybrali v 



tej druhej...tak sa z toho poučme a ideme ďalej. Už o týždeň nás čaká doma nebezpečná Vrakuňa a 

tej veru máme čo vracať!  

  (ra)  

  

     gólový film zápasu: 

 1:0       

 1:1      Juruška        (R. Alföldy)  

 1:2      Kotes           (Fischer) 

 1:3      T. Thron       (Kotes) 

 2:3        

 2:4      J. Alföldy      (Fischer)  

 2:5      Juruška        (R. Alföldy) 

   

   

 

  

3.kolo: 

SAV Lamač : HBK Vrakuňa 

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

  

vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 1:3, 0:12 

  

Výborný kolektívny výkon a zaslúžené víťazstvo 

 Po dvoch odohraných kolách mala SAVka v tabuľke dve výhry a 4 body a čakala ju Vrakuňa. Mali jej 

veru čo vracať - všetci si iste dobre pamätali ten "výprask" 0:12 na začiatku jarnej časti minulej 

sezóny... Ale ako sa vraví: "čo bolo-bolo, terazky sme v laufe my..." Na ihrisku sa to aj ukázalo, hoci 

hostí bolo o jeden útok viac, únavu bolo skôr badať na nich ako na domácich. Hoci SAVkári dohrávali 

iba na dve lajny, hostí do vážnejších vecí nepustili a výsledkom bolo zaslúžené víťazstvo.   

 

  V bránke sa po prvýkrát v sezóne predstavil Bziňo a hneď od úvodu ukazoval "vicemajstrovskú 

fazónu" .  Domáci sa s veľkou chuťou pustili do Vrakunčanov a čoskoro išli do vedenia, keď sa 

predviedla nová akvizícia v SAVkárskom drese - Stano Šenšel. Onedlho pridala domáca novo 

zostavená prvá lajna ďalšie dva kúsky a tak sa išlo "do šatní" za komfortného stavu 3:0. Azda aj 

trošku prekvapujúco, no podľa predvedenej hry úplne zaslúžene. Hostia sa akosi nevedeli totiž 

rozbehnúť a smerom dopredu toho v prvej tretine veru nepredviedli. Druhé dejstvo začalo logicky 

náporom súpera. Prišli aj ich šance, no spoľahlivý gólman domácich, aj za výdatnej pomoci 

spoluhráčov pred ním, naďalej držal "nulu". Udrelo tak na opačnej strane a domáci vsietili aj po 

štvrtýkrát. Pred nami tak bola posledná tretina a hoci síl postupom času pribúdalo, bojovalo sa až do 

konca. Vrakunčanom sa napokon podarilo streliť aspoň čestný gól a pri následnej presilovke zatlačili 

domácich pred ich bránku, no ďalší gól už našťastie nedali. Lamačania však ešte predtým skórovali aj 

v poslednej tretine a umnou hrou kontrolovali zápas až do úplneho záveru. Takže konečný rezultát 

znel zaslúžených 5:1.  

  Nuž čo...pekné to bolo, páni. Dnes sme to takmer s prehľadom "ukočírovali" od úvodu až do konca. 

Zodpovedne dozadu, účinne vpredu. Azda sme si tak tú hanbu z jari odčinili...  

 

  (ra)  

 



  gólový film zápasu: 

 1:0     Šenšel      (Švarc) 

 2:0     Schuster   

 3:0     Šenšel      (J. Alföldy) 

 4:0     Mancál     (Švarc)  

 5:0     Švarc        (Biely)  

 5:1 

  

  

4.kolo: 

 

Rebels  SAV Lamač 

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

  
vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 1:11, 2:13, 2:17, 1:10 

  

 

Po zodpovednom výkone zaslúžená odmena 

 

  Lamačanom zatiaľ úvod nového ročníka vychádza. Po štyroch odohraných zápasoch plný bodový 

zisk... Dnešný súper - Rebeli však vstúpili do sezóny tiež zaujímavo. V lete výrazne káder omladili, 

vhodne doplnili a zatiaľ predvádzajú sympatické výkony. Už to nie je ten "fackovací panák" z minulej 

sezóny. Doterajšie tesné prehry, no najmä predvedená hra, svedčia o tom, že už čoskoro im nejaký 

ten bodík na konto pribudne. Favorit duelu bol preto zrejmý, no viete ako to v takých "jasných" 

dueloch niekedy chodí - preto sa bolo treba mať na pozore. SAVkári však neponechali nič na náhodu a 

výsledkom bolo víťazstvo z kategórie bezproblémových.  

 

  Od úvodu zápasu si SAVka jednoznačne išla po dva body - nasadenie, šance, zodpovedné bránenie a 

zanedlho bolo upokojujúcich 0:2 po peknej strele a využitej presilovke.  V druhej tretine však domáci 

hneď od jej úvodu zdvihli hlavy a smerom dopredu párkrát zahrozili. Mali nejaké strely a zopár 

prečíslení, no bez gólového efektu. Lamačania tak pridali ďalšie dva góly a pod dojmom vysokého 

vedenia 0:4 trošku poľavili v koncentrácii a tak snaživý domáci tím skorigoval. Za bojovnosť si určite 

Rebeli ten gól zaslúžili. V poslednej tretine to už bola akási "povinná" jazda s nespočetným množstvom 

šancí na strane hostí, tí však nedokázali skórovať často ani z tých najvyloženejších príležitostí. 

Domácich podržal gólman, ktorý dokázal zneškodniť aj tri samostatné nájazdy. Gól tak padol už iba 

jeden a tak sa stretnutie skončilo 1:5. Dnes zápas chutil najmä tretej lajne, v ktorej sa "zišlo" azda 180 

rokov skúseností... No uznajte, streliť štyri z piatich gólov... nie zlé na "starcov", čo poviete?  

 

  Dnes však, napokon ako vždy, nebolo dôležité, kto strelí góly... dôležité bolo, že to bol opäť výborný 

kolektívny výkon. Aj keď tak nad tým premýšľam, Ceco by mal asi iný názor... :-)) , či?  No a to už je 

k tomuto zápasu azda všetko, treba iba dodať - len tak ďalej, borci.  

(ra)  

 

 

  gólový film zápasu: 

 

 0:1     Šenšel      (Švarc) 

 0:2     R. Alföldy  (Mancál)   

 0:3     T. Thron    (R. Alföldy) 

 0:4     Mancál      (R. Alföldy)  

 1:4  

 1:5     Mancál      (Minárik) 

  



5.kolo:  

 

SAV Lamač : Hancop 

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

  
vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 0:2, 3:2, 3:1 

  

Prvá prehra v sezóne 

 

  V 50-tom vzájomnom zápase týchto dvoch odvekých súperov (tím z Dolných Honov je totiž 

najčastejším súperom lamačskej SAVky v jej 35-ročnej histórii) prišla prvá prehra v súťaži. Zápas to 

bol zaujímavý, no domáci hráči si akiste predstavovali jeho iný konečný rezultát. Hosťujúci tím  však 

boli dnes pozorný, no najmä efektívny. SAVkári sa síce snažili kontrovať, nevyužili však veľké 

množstvo šancí a trestuhodne premrhali aj štyri presilové hry z piatich - to sa v takýchto zápasoch a 

proti takému súperovi nevypláca.    

  

  Pohľad na obe striedačky už pred zápasom napovedal, že obidva tímy sa budú musieť zaobísť bez 

viacerých opôr a zostavu polepia ako sa bude dať. Hancopáci, ktorí minulý týždeň schytali, v ich 

prípade, málo vídanú "latu" 1:9 a tak mali čo naprávať. Naopak domáci, majúci za sebou šnúru 

štyroch víťazstiev mohli byť uvoľnenejší... nie však príliš. Hoci sa v úvodnej tretine striedali akcie zo 

strany na stranu a šancí si obe mužstvá vypracovali dosť, v bránke skončila iba jedna loptička a hostia 

viedli 0:1. Na konci tretiny sa domácim síce naskytla prvá z množstva presiloviek v tomto duely (a to 

hneď 4-minútová), no bez úspechu... V druhej tretine pokračovala "bezmocnosť" domácich hráčov pri 

premieňaní aj tých najvyloženejších šancí a tak nebolo divu, že góly opäť strieľali najmä hostia. 

Smutné však bolo to, že po veľkých individuálnych chybách SAVkárov. Najskôr po nedôraze pri 

bránení pred vlastnou bránkou a potom dokonca pri vlastnej presilovke, keď pokazili rozohrávku a 

hostia nemilosrdne trestali - 0:3 a to už vyzeralo nie veľmi dobre. Našťastie sa Lamačania zdravo 

"nasrdili" a ešte v tej istej početnej výhode dokázali konečne streliť gól. A ten ich veru nakopol, 

pretože zanedlho bolo po umiestnenej strele iba o jeden - 2:3! Práve v týchto fázach sa začal zápas 

lámať, bohužiaľ domáci už nedokázali skórovať a keď sa zdalo, že momentum môžu nakloniť na svoju 

stranu prišla opäť chyba pri bránení a hostia, napriek snahe domáceho gólmana, na dvakrát predsa 

dostali loptičku do siete. Po dvoch tretinách bolo 2:4 a domáci vedeli, že v tej poslednej ich čaká ťažká 

šichta. Žiaľ, dopadlo to tak, že SAVkári už nedokázali skórovať a to ani z tých najväčších "tutoviek" 

(hoci snahu im uprieť určite nemožno) a tak udrelo na druhej strane, keď Hancopáci skórovali pri 

domácej power-play.  

 

  Nuž čo, stalo sa... aj také zápasy sa prihodia. Treba sa z toho poučiť a popracovať najmä na 

presilovkách, ktoré často rozhodujú zápasy. Možnosť na reparát bude už budúci týždeň, kedy zase na 

domácom ihrisku privítajú SAVkári karloveských Vlkov.   
(ra)  

 

  gólový film zápasu: 

 0:1       

 0:2      

 0:3       

 1:3     Biely         (R. Alföldy)  

 2:3    Juruška      (T. Thron) 

 2:4       

 2:5 

  

 

 

  



Slovenská hokejbalová extraliga mládeže 

SHBE U14 

 

 
 

 Po minuloročnej vydarenej vicemajstrovskej sezóne v kategórii U12 vstúpili aj do novej sezóny 

najmladší SAVkári úspešne. Pomaly si začíname zvykať, že aj do športového života na Slovensku čoraz 

častejšie vstupuje koronavírus. Tak tomu bolo aj hneď v úvode novej sezóny - turnaje, ktoré sa mali 

pôvodne konať vo Vrútkach a Nitre sa práve pre súčasnú epidemiologickú situáciu nekonali a muselo 

sa zvoliť náhradné riešenie... SAV Lamač tak cestovala do Martina, kde si zmerala sily s dvomi silnými 

mužstvami, no oba zápasy chlapci zvládli na výbornú a pripísali si do tabuľky prvé body. Uvidíme, 

kedy budú môcť pridať na bodové konto ďalšie, keďže všetko nasvedčuje tomu, že súťaž bude na 

nejaký čas opäť prerušená...  

  

výsledky prvých turnajov - Martin/Bratislava 

 

Gajary Flames – SAV Lamač       0:3 (0:1,0:2) 

Góly: Chudý 2, Ad. Alföldy 

 

Medokýš Martin – SAV Lamač    1:3  (0:1,1:2) 

Góly: Ďurčo – Ad. Alföldy 2, Kasala 

 

Iepuri DNV - Nitriansky Rytieri Nitra            2:2  (2:2,0:0) 

Nitriansky Rytieri Nitra - Hokejbal Prešov     6:4  (4:3,2:1) 

Iepuri DNV - Hokejbal Prešov                     1:6  (0:4,1:2) 

Medokýš Martin - Gajary Flames                 2:1  (2:0,0:1) 

  

Tabuľka po 1.turnaji:  

  

   Mužstvo Z V R P Skóre Body 

1.  SAV Lamač 2 2 0 0 6:1 4 

2.  Nitrianski Rytieri Nitra 2 1 1 0 8:6 3 

3.  Hokejbal Prešov 2 1 0 1 10:7 2 

4.  Medokýš Martin 2 1 0 1 3:4 2 

5.  Iepuri D.N.Ves 2 0 1 1 3:8 1 

6.  Lords Ball Svit 0 0 0 0 0:0 0 

7.  Kometa Vrútky 0 0 0 0 0:0 0 

8.  Popradskí Piráti Poprad 0 0 0 0 0:0 0 

9.  Gajary Flames 2 0 0 2 1:5 0 

  

  

 

TENTO ROČNÍK BOL Z ROZHODNUTIA VEDENIA SÚŤAŽE ZRUŠENÝ 

všetky výsledky a štatistiky anulované... 

   

 

 



6.kolo: 

SAV Lamač : Vlci K. Ves 

6:2  (1:0,3:0,2:2) 

vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 9:3 

 

Tak sme sa konečne dočkali 

  Po viac ako 7 mesačnom čakaní sa opäť hokejbalisti dočkali. Ďalšia sezóna poznačená pandémiou 

koronavírusu a prerušená vďaka vládnym rozhodnutiam sa rozbehla. Vedenie súťaže rozhodlo o 

dohratí v skrátenom a upravenom formáte - odohrá sa iba prvá polovica súťaže podľa pôvodného 

rozlosovania a po mesačnej pauze sa následne v septembri dohrá súťaž klasickým formátom play-off s 

tradičnými 8 účastníkmi. Teda veríme, že to tak bude..   

  Takže na úvod pri reštarte pre SAV Lamač súper z Karlovky. Vlci na jeseň odštartovali súťaž veľmi 

dobre a držali sa v popredí tabuľky, no za danej situácie nikto netuší, v akej forme a kondícii sa 

mužstvá budú prezentovať. Historická bilancia súperov vyznieva jednoznačne v prospech Lamačanov a 

dnešný zápas ju aj potvrdil. Po zaujímavom priebehu SAVka zvíťazila 6:2. Samozrejme, že to nebolo 

ideálne a vyskytlo sa aj viacero nepresností, no dá sa povedať, že SAVkári od úvodu držali súpera "na 

dištanc" a už po dvoch tretinách si vypracovali rozhodujúci náskok. V poslednej tretine sa Vlkom síce 

podarilo dvomi gólmi znížiť, no posledné slovo patrilo SAVke. 

 Reštart je teda úspešne za nami, už budúci týždeň to však bude náročnejšie a treba sa na to poriadne 

pripraviť.  

 (ra)  

  gólový film zápasu: 

 

 1:0     J. Alföldy  (Švarc) 

 2:0     Mancál  

 3:0     Minárik    

 4:0     Švarc       (J. Alföldy)  

 5:0     Juruška    ( Biely) 

 5:1       

 5:2 

 6:2     Juruška     (J. Alföldy)   

 

 

7.kolo: 

Black Diamonds : SAV Lamač 

3:4  (0:1,0:3,3:0) 

 
vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 0:2, 3:4 

  

Z jasnej záležitosti napokon dráma až do konca 

  Po úvodnom víťazstve v štartovacom "post epidemickom" duely sa lamačská SAVka predstavila na 

ihrisku nevyspytateľných Diamantov. Všetci mali v živej pamäti ako ich práve Diamonds v minulej 

sezóny potrápili v oboch vzájomných zápasoch. Preto bola na mieste obozretnosť a nutnosť 

maximálnej koncentrácie na tento duel. Dve tretiny zápasu to bolo v poriadku, no potom prišlo 

nepochopiteľné poľavenie a dráma bola na svete.   

  Od úvodu zápasu sa hralo v svižnom tempe. Hru však mala pevne v rukách SAVka. Domácich v prvej 

tretine takmer do ničoho nepúšťala. Pomerne rýchlo sa aj menilo skóre a stav "iba" 0:1 bol pre 



domácich veľmi lichotivý.  Lamačania sa totiž trápili v koncovke, nepremenili veľa šancí a navyše 

domáci gólman vychytil výborný deň... Našťastie v druhej tretine to tam už konečne aj začalo padať a 

výsledkom boli ďalšie tri góly v domácej sieti. A to ešte SAVkári nedokázali skórovať z viacerých 

vyložených príležitostí. Po dvoch tretinách to teda bolo 0:4 a zdalo sa byť "hotovo". Domáci borci však 

ani v tomto dejstve neskladali zbrane len tak a párkrát zahrozili, no čo nedokázali zblokovať obetaví 

hráči hostí, s pokojom jemu vlastným, likvidoval spoľahlivý gólman. Pred poslednou tretinou bolo 

jasné, že Diamanty sa nevzdajú a budú chcieť nejaký ten gólik vsietiť, aby to nebolo na nulu. To sa im 

zaslúžene podarilo a ako sa neskôr ukázalo, neostalo iba pri ňom. Do polovice tretej tretiny mali dobre 

hrajúci hostia zápas pod kontrolou, no potom nastalo nepochopiteľne nejaké uspokojenie či čo a 

domáci vycítili šancu. Začali byť živší, tlačili sa pred bránku SAVky a podarilo sa im streliť ďalší gól. 

Keďže Lamačania trestuhodne zahadzovali svoje príležitosti aj naďalej, o drámu bolo postarané až do 

konca. Domáci sa totiž v poslednej minúte dotiahli dokonca na rozdiel iba jedného gólu, no našťastie 

pre hostí vyrovnať už nedokázali ani v záverečnej power-play.  

 

  Dva body dnes síce napokon putovali do Lamača, no ten záver bol naozaj tesný. Skóre poslednej 

tretiny o tom svedčí dostatočne. Takto by to veru v nasledujúcich zápasoch nešlo, pretože to môže 

dopadnúť horšie... azda sa z toho SAVkári dostatočne poučia.  

 (ra)  

   

gólový film zápasu: 

 

 0:1     Šenšel       (J. Alföldy) 

 0:2     Šenšel       (Švarc)  

 0:3     Šenšel       (J. Alföldy)  

 0:4     Mancál      (Biely)     

 1:4      

 2:4       

 3:4   

 


