
 WINNERS BISON CUP, Bošany 25.-27.7.2014 

 • 17 tímov z celého Slovenska  •  výborná a bezchybná organizácia  •  bohatý sprievodný 

program  •  kvalitné a dramatické zápasy  •  tri dni skvelého hokejbalu   • napokon celkové 

víťazstvo tímu No name Nitra 

        skupina D 

 HbK Kladivári Partizánske                                                                            

 HbK Spišská Nová Ves 

 Jokerit Partizánske 

 SAV Lamač  

 Konečná tabuľka základnej skupiny D 

por. mužstvo Z V R P skóre body 

1.   Kladivári Partizánske 3 3 0 0 11:3 6 

2.   SAV Lamač 3 2 0 1 7:7 4 

3.   Spišská N. Ves 3 1 0 2 7:6 2 

4.   Jokerit Partizánske 3 0 0 3 3:10 0 

   postup do štvrťfinále... 

   postup do osemfinále... 

 

SAV Lamač napokon na konečnom 6.mieste! 

Veru, veľa vody odtieklo dolu Dunajom odvtedy, čo sa hokejbalisti SAV Lamač zúčastnili na 

takom veľkom, prestížnom turnaji mimo svoje mesto... Zo súčasníkov si to pamätá už iba 

hŕstka aktívnych hráčov, no keď sa naskytla príležitosť zmerať si sily so širšou hokejbalovou 

špičkou na Slovensku, neváhali sme...Organizátori zaradili SAVku do základnej skupiny D, 

kde sa nachádzali dva "skoro domáce"  tímy a zaujímavé mužstvo z ďalekej Spišskej Novej 

Vsi. Nasadeným tímom boli Kladivári (tak sme tušili, že to bude asi najväčší favorit), no pre 

nás bol rovnakou neznámou ako aj oba zvyšné tímy. Postupový kľúč bol jasný - ďalej idú 3 

tímy, ak sme chceli ušetriť sily, bolo treba skupinu vyhrať, ďalšie dve priečky znamenali 

predierať sa pavúkom vyššie cez osemfinále... 

Tri dni "neľútostných" bojov začali pre náš mančaft až v sobotu o 9:30 zápasom proti 

chalanom zo Spišskej... Zaujímavý tím - tvoria ho totiž v prevažnej väčšine "praví" , čiže 

ľadoví hokejisti hrávajúci v nižších zahraničných ligách doplnení o šikovných hokejbalistov. 

Ako perličku uvediem, že ani jeden nie je priamo zo Spišskej. Chalani ani nehrávajú nejakú 

hokejbalovú súťaž, zúčstňujú sa iba letných hokejbalových turnajov...jasný doplnok ich letnej 

hokejovej prípravy! Profil mužstva sme si mohli prečítať na oficiálnej stránke turnaja, kde sa 

chalani predstavili a tak sme vedeli, čo nás asi čaká... Mali sme prirodzený rešpekt, no v 

žiadnom prípade sme sa nezľakli. Zápas tak aj vyzeral - od úvodu sme sa do súpera zahryzli a 

ten (možno aj pod vplyvom nášho podcenenia) sa nestačil diviť. Predvádzali sme typický 

SAVkársky kombinačný hokejbal a v prvom polčase po bratskej spolupráci a milimetrovej 

"vzduchom chladenej" prihrávke Alfiho st. ponad obrancu skóroval zo vzduchu do úplne 

odkrytej bránky Alfi ml. V prvom polčase sme súpera držali na dištanc. To v druhom hokejisti 



vidiac, že sami sa asi neporazíme, spustili na Miňa "oheň a síru". Ten však chytal vynikajúco, 

hráči pred ním obetavo a zodpovedne bránili, dvakrát pomohla aj žrď. Počas najväčšieho 

tlaku súpera však zaúradovala dvojica Ceco - Alfi st., po nahodení z rohu prešla ťažká 

prihrávka cez obrancu Spišskej a Alfi st. ju po spracovaní "upratal" s prehľadom pomedzi 

nohy gólmana do siete. Bolo to síce už „o dva“, no tlak súpera naďalej pokračoval. Dovolili 

sme mu však už iba skorigovať a prvé víťazstvo bolo na svete. Za najlepšieho hráča nášho 

tímu vyhlásili organizátori Miňa...a treba dodať, že úplne zaslúžene. Náš súper stúpajúcu 

formu potvrdil v ďalšom zápase, kde si poradil bez problémov s našim neskorším súperom 

Jokeritom 5:2. Chalani z Partizánskeho nehrali vôbec zle, no Spišiaci tentokrát "šlapali" od 

začiatku až do konca a konečný výsledok bol tak pre nich až príliš krutý. Podvečer o 16:15 

nás čakala veľká neznáma - Jokerit, ktorý v prvom zápase našej skupiny podľahol aj 

favoritovi skupiny Kladivárom 1:4 no výsledok nezodpovedal celkom priebehu hry. Bolo nám 

jasné, že nám "vylosovali" veľmi ťažkú skupinu! Napokon, konečné výsledky turnaja nám 

dali neskôr za pravdu... Nemali sme čo stratiť, no náš súper musel bezpodmienečne vyhrať 

aby si udržal šancu na postup. Predviedli sme opäť veľmi dobrý výkon a už v prvom polčase 

zariadil Alfi ml. hattrikom (po nezištných prihrávkach od Tomiho a brácha) náš postup zo 

skupiny...Súper sa ešte v druhom polčase pokúšal duel zdramatizovať, no definitívne ich 

poslal "domov" štvrtým gólom v zápase opäť Alfi ml. Kto bol vyhlásený za najlepšieho hráča 

zápasu vari ani netreba písať... Sobota bola za nami a v poslednom zápase skupiny s 

Kladivármi sa malo druhý deň veľmi skoro ráno o 8:00 rozhodnúť už iba o tom, kto pôjde 

priamo do štvrťfinále a kto bude musieť na ceste doň absolvovať jeden zápas navyše. Nedeľa 

ráno nebol pre nás veru dobrý čas...boli sme absolútne z formy, bez kondície a elánu, to čo 

sme predviedli sa ani nedá nazvať hokejbalom. Vrcholom boli dva inkasované góly počas 

jednej (a tej istej) našej presilovej hry! To som teda ešte nezažil...veď si aj prítomní diváci 

pretierali oči, či ešte nespia... Snaha síce potom bola, ale tá nemohla stačiť. Dokázali sme iba 

znížiť na polčasových 1:3 po doklepnutí Janča, no nemali sme potom ani trochu šťastia a 

ďalšie šance (2x nastrelená žrď), proti naozaj konsolidovanému a oddýchnutému súperovi v 

druhej polke nám už neboli nič platné. "Prispatí" sme však asi neboli iba my - organizátori 

totiž zabudli vyhlásiť najlepších hráčov zápasu... Vlastne, načo aj...neviem, koho by totiž 

spomedzi nás mali vybrať :-D... Za odmenu sme si tak "vyslúžili" osemfinálový zápas o 12:30 

- paráda pri 30°C. Tak nám bolo treba... Boje v základných skupinách skončili a začalo 

osemfinále - prekvapujúcich výsledkov bolo dosť, no my sme si vôbec nepripúšťali, že by 

sme chceli ísť už domov...darmo, páčilo sa nám tu. Veď tak zle zahrať dva zápasy po sebe 

neprichádzalo do úvahy... A tak aj bolo, Pezinskí Draci (hoci ich bolo ako komárov po 

záplavách) nemali najmenšiu šancu - už to bola tá stará-dobrá SAVka...kombinácie, 

nasadenie, bojovnosť - opäť sme sa hokejbalom bavili. Keď v prvom polčase konečne trafil 

Robčo (po peknej Ďuríčekovej akcii) a po ňom sa pridal aj Pali (po Sanžovom priťuknutí), 

prakticky bolo po zápase... V druhom dejstve potom pridal ešte svoj obligátny gólik Alfi ml. a 

bolo hotovo. Miňo stiahol roletu a výsledkom bol jeho prvý shutout na turnaji. Za najlepšieho 

borca v bielych dresoch vybrali napokon Paliho. Po ostatných osemfinálových zápasoch bolo 

jasné, že česť Bratislavy a priľahlého kútu Slovenska budeme hájiť už iba my - SAV Lamač. 

Kto by to bol na začiatku turnaja povedal...ako však skonštatovali aj prítomní hostia, celkom 

zaslúžene. Spokojne sme si tak mohli "pomastiť" naše brušká... či to bolo skôr od tých 

"výživných párečkov", ktoré nám organizátori pripravili?  

Sranda teda skončila, začínali boje o medaily... Vo štvrťfinále nás už čakali nepríjemní a 

doslova "nadupaní" Nitrania. Tím názvom síce "bezmenný" (No name Nitra), no už na pohľad 

plný známich tvárí z extraligových ihrísk či nedávni juniorskí majstri sveta... Viacerí z nich sa 

síce v piatok ani sobotu na ihrisku neukázali, ale čo už...ak má niekto toľko kvalitných hráčov 

aby zostavil vlastne dva tímy, prečo nie. Nitrianska omladina proti SAVkárskym "šedinám" 



(...bez urážky, páni...). To, čo začali predvádzať od začiatku zápasu tie mladé uchá...proste 

nestačili sme sa diviť... 8.sekunda(!) 1:0, v 3.minúte už 3:1...dovi, dopo... Potom sme síce 

chceli "srdnato" zabojovať, no zostalo iba pri snahe. Náš súper si proste s nami robil, čo len 

chcel! Pekne kombinoval, predvádzal hru hodnú favorita (tie extraligové skúsenosti predsa 

muselo byť cítiť...). V druhom polčase sme sa síce pokúšali skorigovať, no bola to už iba hra 

mačky s myšou. Konečný rezultát 5:1 bol pre nás ešte lichotivý. Ako bez urážky skonštatoval 

aj rozhodca zápasu - polovici nášho tímu by títo chlapci mohli byť synmi... Ja som si aj v 

jednej chvíli na buly pre seba povedal, čo ja, prešedivelý pánko v rokoch, vlastne na tých 

ihriskách ešte stále robím :o)? Razom sa tak náš súper podľa predvedenej hry zaradil medzi 

favoritov na víťazstvo v turnaji...a o pár hodín to aj vskutku dokázal! 

Nitrania celý turnaj napokon vyhrali po finálovom víťazstve nad tímom EXCEL Topoľčany. 

SAV Lamač skončila na veľmi peknom 6.mieste. Myslím si, že s našim vystúpením môžeme 

byť spokojní... Najdôležitejšie však určite bolo, že sme ako mančaft boli tri dni spolu, utužili 

sme kolektív, niečo popri tom zjedli a vypili, zabavili sa, no najmä sme strávili super víkend! 

Našou účasťou na turnaji sme už vlastne začali aj prípravu na novú sezónu. Hanbu sme si na 

tak kvalitne obsadenom turnaji určite nespravili... Konečná bilancia 3 víťazstvá - 2 prehry a 

fakt, že sme vypadli s neskorším víťazom sú toho jasným dôkazom. A aby som nezabudol, 

milí priaznivci SAVky - naša základná skupina bola naozaj najťažšia...veď posúďte sami - 

Kladivári PE 3.miesto, Spišská N. Ves 4.miesto a SAV Lamač 6.miesto... Ak by sa ma niekto 

o rok spýtal, či ideme zase, bez váhania hovorím áno...a čo vy, parťáci? 

...a na záver ako vždy, niečo pre štatistov...        

 

    základná skupina: 

 SAV Lamač - Spišská N. Ves     2:1 (1:0)          Alföldy R. 1+1, Alföldy J. 1+0, Mancál 0+1 

 Jokerit PE - SAV Lamač            1:4 (0:2)         Alföldy J. 4+0, Thron T. 0+1, Alföldy R. 0+1 

 Kladivári PE - SAV Lamač        5:1 (3:0)        Jančovič 1+0, Alföldy J. 0+1 

               osemfinále:  

  SAV - Draci Pezinok       3:0 (2:0)       Bošňák 1+0,Bizoň 1+0,Alföldy J.1+0,Biely 0+1,Saňa 0+1 

               štvrťfinále: 

    No name Nitra - SAV Lamač   5:1 (3:0)      Thron T. 1+0, Biely 0+1    

      

(ra) 



   Konečné poradie:                                                                            Individ. štatistiky:  

  1. No name Nitra                                                                               Alföldy J.     7 (6+1)   

  2. EXCEL Topoľčany                                                                       Alföldy R.    3 (1+2) 

  3. HbK Kladivári Partizánske                                                           Thron T.       2 (1+1) 

  4. HbK Spišská N. Ves                                                                      Biely            2 (0+2) 

  5. EXIT Bánovce n. Bebravou                                                          Jančovič       1 (1+0) 

  6. SAV Lamač                                                                                  Bošňák         1 (1+0) 

  7. AC Notors “96                                                                               Bizoň           1 (1+0)  

  8. HbK Bošany                                                                                  Mancál         1 (0+1)  

  9. Goralko Team Topoľčany                                                             Saňa             1 (0+1) 

 10. Savages Petržalka 

 11. Demons Bratislava 

 12. Draci Pezinok 

 13. Furious Bears Trnava 

 14. Jokerit Pezinok 

 15. Jokerit Partizánske 

 16. Martin team 

 17. Young Bears Bošany 

 


