SEZÓNA 2020/2021
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM –

PREDSEZÓNNE PREVIEW

alebo

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

J. Alföldy
Špoták
J. Alföldy
J. Alföldy
Štefan

(Štefan)
(Štefan)
(Štefan)
(Špoták)
(R. Alföldy)

Schuster (Biely)
T. Thron (Schuster)
Špoták
(Štefan)

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

Juruška
Kotes
T. Thron

(R. Alföldy)
(Fischer)
(Kotes)

J. Alföldy
Juruška

(Fischer)
(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
2:0
3:0
4:0
5:0
5:1

Šenšel
(Švarc)
Schuster
Šenšel
(J. Alföldy)
Mancál
(Švarc)
Švarc
(Biely)

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

Šenšel
R. Alföldy
T. Thron
Mancál

(Švarc)
(Mancál)
(R. Alföldy)
(R. Alföldy)

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
2:3
2:4
2:5

Biely
Juruška

(R. Alföldy)
(T. Thron)

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
Nitriansky Rytieri Nitra - Hokejbal Prešov
Iepuri DNV - Hokejbal Prešov
Medokýš Martin - Gajary Flames

2:2
6:4
1:6
2:1

(2:2,0:0)
(4:3,2:1)
(0:4,1:2)
(2:0,0:1)

Tabuľka po 1.turnaji:
Z

V

R

P

Skóre

Body

1. SAV Lamač
2. Nitrianski Rytieri Nitra

Mužstvo

2
2

2
1

0
1

0
0

6:1
8:6

4
3

3. Hokejbal Prešov
4. Medokýš Martin

2
2

1
1

0
0

1
1

10:7
3:4

2
2

5. Iepuri D.N.Ves

2

0

1

1

3:8

1

6. Lords Ball Svit
7. Kometa Vrútky

0
0

0
0

0
0

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

J. Alföldy (Švarc)
Mancál
Minárik
Švarc
(J. Alföldy)
Juruška ( Biely)

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

Šenšel
Šenšel
Šenšel
Mancál

(J. Alföldy)
(Švarc)
(J. Alföldy)
(Biely)

8.kolo:
SAV Lamač : HBK Baltská
5:4 (2:0,0:3,3:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: nehrali spolu

Neuveriteľný záver a víťazstvo vôle a charakteru

Kto nevidel, neuverí! Presne 68 sekúnd pred koncom duelu viedli hostia o jeden gól 3:4. Potom však
prišiel neuveriteľný finiš SAVky a Lamačania napokon zápas otočili na konečných 5:4...
nepochopiteľné, no vzhľadom k tomu, že SAVkári "dreli" až do konca a za víťazstvom si tvrdošijne išli,
azda aj zaslúžené víťazstvo.
Od úvodu zápasu sa hralo v svižnom tempe. Miernu prevahu mala od začiatku na svojich hokejkách
SAVka. V úvodných 10 minútach si hráči domácich vypracovali dostatok príležitostí na to, aby svojmu
súperovi výsledkovo odskočili. Nepodarilo sa to však a na rozdiel od minulého týždňa dnešný súper
SAVky v prvej tretine pár-krát Lamačanov zatlačil pred ich bránku. Našťastie bez gólového efektu.
Udrelo tak na pre nás tej správnej strane a po dvoch strelách zo strednej vzdialenosti bolo 2:0. Potom
však prišla druhá tretina a nepochopiteľné poľavenie či skôr uspokojenie a šikovní hráči hostí si s tým
už vedeli poradiť. Nemali čo stratiť, prepli na vyšší rýchlostný stupeň a aj s troškou povestného šťastia

dokázali výsledok otočiť. Lamačania sa trápili v koncovke (azda už tradične) a preto po dvoch
tretinách bolo zaslúžených 2:3. Na striedačke domácich bolo síce cez prestávku dusnejšie ako obvykle,
no taktika do poslednej tretiny bola jasná. Bolo nevyhnutné vrátiť sa k poctivej hre z úvodnej tretiny a
nedávate dobre hrajúcim chalanom z Baltskej príliš veľa priestoru. Tak sa aj stalo - na poslednú
tretinu vybehla úplne iná SAVka ako tá, ktorá sa prezentovala nedôslednou hrou v druhom dejstve.
Čoskoro sa to aj ukázalo - ďalšia "ďalekonosná rana" a bolo vyrovnané. To ale nebolo všetko. SAVkári
sa neustále snažili preklopiť skóre na svoju stranu, no festival nevyužitých tutoviek pokračoval. Gól
doslova visel na vlásku, no stále nič. Hostia boli aktivitou domácich v úvode poslednej tretiny trochu
zaskočení - k ohrozeniu domácej svätyne sa dostávali iba strelami z diaľky, s ktorými si však pozorný
Miňo poradil. Ak sa aj predsa dostali do bezprostrednej blízkosti, zakončenie nebolo presné.
Lamačania neustále držali gólmana hostí v pohotovosti, no gól nie a nie padnúť! Potom však prišiel
menší "šok" - po nahodenej loptičke pred domácu bránku sa to oranžové čudo akosi dostalo až za
bránkovú čiaru a do vedenia išli opäť hostia - 3:4. SAVkári to však nevzdávali. Koniec duelu sa však
nezadržateľne blížil. Hostia sa však dopustili faulu a domáci borci dostali šancu hrať presilovku necelé
tri minúty pred koncom. Po krátkej porade odvolali brankára a tak hrali 4-2. No a potom prišiel už
spomínaný záver... 67 sekúnd pred koncom duelu prišlo vyrovnanie a aby toho nebolo málo, 13
sekúnd pred sirénou bolo po chladnokrvnom zakončení 5:4!! Hostia ešte skúsili záverečnú power-play,
no bezvýsledne. V úplnom závere sa od nich šťastie odklonilo a naopak, priklonilo sa na domáce
hokejky.
Uf, to boli nervy... SAVkárom sa akosi tie dramatické koncovky zapáčili. Nabudúce však radšej bez
podobných "hororov", borci. Za dnešok však palec hore - nevzdali sme to ani za nepriaznivého stavu a
išli sme za bodmi až do samého záveru ako tím... a tak to má byť! Budúci týždeň však bude treba
veškerú silu a súdržnosť - čaká nás totiž repríza minuloročného finále a obhajca titulu z Tehelka.
(ra)
gólový film zápasu:
1:0
2:0
2:1
2:2
2:3
3:3
3:4
4:4
5:4

J. Alföldy
Mancál

Mancál
Špoták
J. Alföldy

(Štefan)
(R. Alföldy)

(J. Alföldy)
(Štefan)
(Biely)

9.kolo:
Ziegelfeld : SAV Lamač
2:5 (1:2,1:2,0:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 3:2,5:0,5:2

V repríze posledného finále tentokrát úspešnejší Lamačania

V repríze minuloročného finále o titul tentokrát SAVka zaskočila Ziegelfeld. Oba tímy dnes do duelu
nastúpili bez niekoľkých hráčov, no oslabenie lepšie zvládli Lamačania. V zaujímavom duely rozhodol
väčší hlad po víťazstve a efektivita hostí. Vzhľadom na priebeh duelu je konečný výsledok k obhajcom
titulu z Ziegelfeldu milosrdný, pretože hostia mali oveľa viac príležitostí na skórovanie a ak by si lepšie
"potykali" s koncovkou, mohlo byť ich víťazstvo aj výraznejšie.

Od úvodu zápasu sa začalo odvíjať zaujímavé predstavenie. Hostia pristúpili k duelu zodpovedne a
bez rešpektu a tak sa hralo v svižnom tempe. Akcie sa prelievali z jednej strany na druhú, no skóre sa
menilo po góloch v domácej sieti. Hostia viedli 0:2 a zdalo sa, že sa za tohto stavu pôjde na
prestávku. V posledných sekundách prvej tretiny však po chybe pri rozohrávke domáci predsa len
skórovali. V druhej tretine však hostia dokázali skórovať v rýchlom slede dvakrát za sebou a domáci
znervózneli. Na ich striedačke bolo zrazu veľa nervozity. Ich hra stratila veškerú "šťavu" a pôsobili
čoraz bezradnejšie... To SAVkári šliapali ďalej na plné obrátky a tak bolo po druhej tretine 2:4. Keďže
aj v poslednom dejstve bola hra viac-menej pod kontrolou hostí, domáci sa k skorigovaniu nedostali.
Naopak, opäť sa podarilo skórovať hosťom a upravili na konečných 2:5. V zápase, ktorého ozdobou
boli výkony oboch gólmanov dnes celkom zaslúžene triumfovali hostia z Lamača.
Výborná práca, chlapi. Opäť sa potvrdilo, že keď sa SAVkársky tím zomkne a zabojuje, dokáže veľké
veci...
(ra)

gólový film zápasu:
0:1
0:2
1:2
1:3
1:4
2:4
2:5

Šenšel
Špoták

(T.Thron)
(Štefan)

Mancál
Biely

(Biely)
(Mancál)

Špoták

(Šenšel)

10.kolo:
SAV Lamač – voľno

11.kolo:
Bratislava Indians : SAV Lamač
4:4 (2:2,1:1,1:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 3:12

Zápas "o prežitie" víťaza napokon nemal

V neuveriteľnom teple a dusne v hale to bol dnes (štvrtok) boj takmer "o prežitie". Vonku celý deň
36, v hale ešte aj večer o 20:00 azda aj 45 stupňová horúčava. V takýchto podmienkach sa odohrala
dohrávka 11.kola a v nej vytiahol domáci tím na Lamačanov viacerých extraligových hráčov - no nič
lepšie sa už asi ani nemohlo stať. SAVka v oklieštenej zostave tak vedela, čo treba hrať aby uspela.
Napokon sa v tomto na podmienky náročnom zápase zrodila remíza. Či bola aj spravodlivá, nechám na
posúdenie samotných aktérov...
Celkom pochopiteľne na SAVkárov domáci vybehli hneď od úvodu zápasu. Hostia však pristúpili k
duelu maximálne zodpovedne a bez rešpektu a tak sa hralo v svižnom tempe. Lamačania prečkali
úvodné bu-bu-bu domácich Indiánov a udreli sami. V polovici tretiny viedli po pekných akciách 0:2.
Domáci však zapli na vyššie obrátky a bolo to cítiť. Škoda len, že o celkovom výsledku (ako sa neskôr
ukázalo) rozhodol hneď prvý domáci gól-negól v presilovke, ktorý videl iba rozhodca a "pochopiteľne"
aj domáci strelec. Žiaľ, nepomohli protesty a keďže domáci do prestávky využili aj chybu v rozohrávke
hostí, do kabín, či lepšie povedané von pred halu na lepší vzduch, sa išlo za stavu 2:2. No nič, bolo

treba ísť ďalej a nezaoberať sa tým, čo bolo, ale tým, čo nás ešte čaká... A to neboli
0najoptimistickejšie vyhliadky :-) V druhej tretine mali spočiatku jednoznačne prevahu domáci Indiáni,
dokázali úplne otočiť skóre na svoju stranu, predvádzali rýchle výmeny loptičky, dostávali sa do šancí,
na dostrel, no viac ako raz v tejto tretine už neskórovali. SAVkári sa totiž rozumne sústredili na
pozornú a obetavú defenzívu (zblokovali množstvo striel) a čakali na svoje príležitosti. Po jednej z nich
vyrovnali a keďže domáci trošku znervózneli, využili momentum zápasu a vypracovali si ďalšie
výborné príležitosti, no nanešťastie ich nedokázali premeniť. No a keďže to, čo prešlo cez hosťujúcu
obranu pochytal Miňo, po dvoch tretinách bolo 3:3. Tak už "iba" jedna tretina... Síl neuveriteľne rýchlo
ubúdalo, teda tých SAVkárskych určite pretože domáci mladí hráči vyzerali akoby sa práve teraz iba
zahrievali. Domáca omladina v treťom dejstve síce predviedla vysoké percento držania loptičky, no
lamačské skúsenosti dokázali sláviť úspech a tak dlho nič nepadlo. V 9.minúte dostala SAVka možnosť
trestného strieľania, no nevyužila ju a tak sa opäť raz potvrdilo známe nedáš-dostaneš. Po takom
nevinnom nahodení pred bránku hostia inkasovali tzv. halušku (no čo vám poviem, minela to bola) a
domáci zase viedli o gól. Lamačania to však ešte nezabalili a hoci viacerí už toho mali "plné kecky",
našli ešte kdesi posledné zvyšky síl a dokázali vyrovnať na konečných 4:4.
Neľahký duel je teda za nami. Dobrá správa je, že sme "prežili" všetci (aj keď zrejme nie všetci bez
ujmy), no tá horšia je, že už o dva dni nás čakajú nevyspytateľné Nivy. Takže páni, dobre
zregenerovať a v sobotu ideme na to!
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
0:2
1:2
2:2
3:2
3:3
4:3
4:4

D.Štefan
Špoták

(D.Štefan)

D.Štefan
Švarc

(J.Alföldy)

12.kolo:
SAV Lamač : HBK Nivy
1:1 (1:0,0:1,0:0)
vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 7:2, 0:6

V súboji gólmanov druhá remíza za dva dni

Po náročnej štvrtkovej dohrávke s Indiánmi čakal na SAVku o dva dni súper ešte nepríjemnejší Nivy. Posledný vzájomný zápas v minulej sezóne vyznel jednoznačne v prospech Nivákov a preto sa
chcela SAVka revanšovať. Keď som po štvrtku písal, že Lamačania nastúpili v oklieštenej zostave,
dnes to bolo ešte náročnejšie. Iba sedem (zdravých) statočných v poli a brankár sa totiž postavilo
trom kompletným útokom hostí. Dvaja zranení síce mančaft podporovali spoza mantinelu, no to bolo
behajúcim a bojujúcim spoluhráčom platné asi ako "nebožtíkovi kabát", že áno... No neostávalo nič
iné iba zomknúť sa a bojovať od úvodu až po posledný hvizd rozhodcu. Tak aj bolo a výsledkom bola
opäť remíza a ďalší bod do tabuľky. Aký bude mať hodnotu uvidíme nasledujúci víkend, kedy končí
základná časť súťaže...

Dnes to bola dráma až do posledných sekúnd - ešte v poslednej minúte totiž mohli víťazstvo strhnúť
na svoju stranu oba tímy. Nepodarilo sa a tak to bola napokon "plichta". Bol to duel, ktorého ozdobou
boli všetci gólmani, ktorí dnes do hry zasiahli. Všetci preto, lebo boli traja, keďže hostia gólmanov v
polovici duelu vymenili. Chytali naozaj výborne a s pribúdajúcim časom a množstvom šancí na oboch
stranách si na nich vylámali zuby takmer všetci hráči. Až na dve výnimky - domáci skórovali v prvej
tretine, hostia v tej druhej využili presilovku a vyrovnávali na 1:1. Zápas to bol veľmi dobrý a
zaujímavý. Hra sa neustále prelievala z jednej stranu na druhú, pekných akcií a šancí si oba tímy
vytvorili azda aj na dva zápasy, no góly akosi neprichádzali. To však bolo asi to jediné, čo tomuto
duelu chýbalo... Oslabený SAVkársky mančaft (mimochodom dnes s vekovým priemerom vysoko nad
40 :-)) bojoval, čo to len šlo a všemožne vypomáhal svojmu gólmanovi Miňovi, ktorý vyriešil všetko, čo
cez nich predsa len prešlo. Hostia nevedeli veľmi dlho nájsť recept na veľkú bojovnosť Lamačanov
Na škodu domácich, tí nevedeli nájsť kľúč na prekonanie súperových gólmanov a strelenie druhého,
upokojujúceho gólu. Preto udreli, v už spomínanej presilovej hre (mimochodom opäť raz po úplne
zbytočnom faule), Niváci, no a ako sa neskôr ukázalo, stanovili konečné skóre tohto duelu. V tretej
tretine už gól nepadol, napriek tomu, že mohol a hneď niekoľko. No kto za to mohol, nebudem znova
opakovať.... Dnes sa na to proste dalo pozerať - a to zásluhou oboch mužstiev.
Dnes si zaslúžia všetci domáci hráči absolutórium za odvedený výkon. Oddreli to a nechali na pľaci
úplne všetko, čo v nich bolo. Stačilo to napokon na bod. No a teraz ostáva už iba posledný zápas v
základnej časti. Ten bude však rovnako náročný, ak nie ešte náročnejší. Na Lamačanov totiž čaká
"derby" s Pekníčkou! To rozhodne o tom, z ktorého miesta vstúpia SAVkári v septembri do play-off o
majstra.
(ra)

gólový film zápasu:
1:0
1:1

Schuster

(T.Thron)

13.kolo:
AHK Pekníkova : SAV Lamač
3:3 (1:1,1:1,1:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2019/20: 3:2, 2:3, 2:3

Na záver základnej časti ďalšia remíza

Náhoda tak rozhodla, že v poslednom kole sa malo v Dúbravke rozhodnúť vo vzájomnom zápase o
víťazovi základnej časti. V lepšom postavení boli domáci AHKáči, ktorým stačila na potvrdenie 1.miesta
aj remíza, to hosťujúci SAVkári mohli za určitých okolností (a iných výsledkov) klesnúť až na 4.miesto.
Lamačania tak vedeli, že dnes treba bodovať a tomu aj prispôsobili taktiku. Napokon sme videli
dramatický a napínavý súboj a konečná remíza rozhodla o tom, že AHK vyhrala základnú časť a do
play-off vstúpi s najvyššieho poschodia. Všetko však mohlo (a azda aj malo) byť inak. O 9:00 hod.
(teda v oficiálny čas zápasu) bolo ihrisko nespôsobilé na hru - pripravené ani nemohlo byť, keďže prvý
domáci zástupca si kľudným krokom "napochodoval" s jednou metlou o 8:30 a poriadne prekvapený,
že na ihrisku je voda. Nuž, ale niekto rozhodol, že sa bude čakať a hrať, no a tak sa hralo...
Dnes to bolo opäť napínavé až do konca. Paradoxne, v doteraz najdôležitejšom zápase sezóny pre
oba tímy, ani jeden z nich nenastúpil v najsilnejšom zložení. Hráči, ktorí na oboch stranách dnes

zasiahli do tohto duelu však predviedli výkony na hranici svojich možností a schopností. Škoda, že sa
to nedá povedať o všetkých aktéroch dnešného zápasu... Zápasu ale nechýbalo naozaj nič - pekné
akcie, góly, veľa nevyužitých šancí, gól v oslabení, nevyužité presilovky - no proste bol dramatický a
poriadne napínavý. Skóre sa menilo ako na hojdačke, najskôr viedli hostia, domáci skóre otočili,
potom zase úradovali Lamačania aby napokon AHK v poslednej tretine vyrovnali na konečných 3:3.
Remíza v tomto dueli bola ale spravodlivá. Asi to tak malo dopadnúť. SAVka tak obsadila v konečnom
účtovaní druhé miesto.
Ďalší ročník ovplyvnený pandémiou - asi si na to budeme musieť pomaly zvykať. Skončila nám
oklieštená základná časť súťaže. Takže napokon 2.miesto a to znamená pre prvé kolo play-off súpera
zo 7.miesta tabuľky - nebezpečný Diamonds... teda zatiaľ. Azda sa už "nevyskytnú" kadejaké
zákulisné ťahy s "pravidlami" a presunmi tímov v konečnej tabuľke... Záverečné boje o majstra sa
však začnú až po letnej prestávke v septembri. SAVkári v auguste trošku potrénujú a do v podstate
úplne "novej súťaže" pôjdu s cieľom hrať poctivý a efektívny hokejbal. Ako to celé napokon dopadne
sa uvidí v októbri. Pekný zvyšok leta prajem!
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
1:1
2:1
2:2
2:3
3:3

J. Alföldy

(Šenšel)

Šenšel
(J. Alföldy)
J. Alföldy (Šenšel)

štvrťfinále - 1.zápas:
SAV Lamač : Black Diamonds
5:1 (2:0,0:0,3:1)

stav série: 1:0
Na úvod play-off jednoznačné víťazstvo

Po letnej prestávke sa nám rozbehlo play-off. SAVka, ktorá skončila po základnej časti na 2.mieste
vstupovala do série určite v roli favorita, no zápasy play-off už nie raz potvrdili, že sa nikdy nedá
vopred niečo predpovedať. Nebezpečný Black Diamonds ukázali už v základnej časti vo viacerých
zápasoch svoju kvalitu a dokázali svojou hrou zaskočiť aj favoritov. Lamačania tak museli pristúpiť k
úvodnému duelu tejto série veľmi obozretne. Tak sa aj stalo a domáci od úvodu útočnou aktivitou
vyvíjali na súpera neustály tlak. Nevedeli ho však dlho pretaviť aj do gólového zakončenia. Napokon
sa to predsa podarilo a po prvej tretine sa dostali do dvojgólového "trháku". Hostia sa v druhej tretine
odvážne snažili o skorigovanie výsledku, no proti kvalitnej defenzíve domácich sa presadiť nedokázalipráve naopak, ak by SAVkári boli efektívnejší v koncovke, mohlo byť už po zápase. Takto ale

Diamantom stále núkali príležitosť na dramatizáciu duelu. No a hostia to aj využili a v tretej tretine
pomerne rýchlo skórovali. Kto však čakal, že v domácich radoch nastane "panika" prerátal sa.
Lamačania pomerne rýchlo odskočili opäť na rozdiel dvoch gólov a do konca zápasu pridali ďalšie dva
góly.
Dnes sme mohli vidieť zaujímavý duel, ktorý najmä v druhej tretine ponúkol množstvo dramatických,
no hokejbalovo veľmi zaujímavých momentov. SAVka tak v sérii po dnešku vedie 1:0 ale rozhodne nie
je "hotovo". Diamanty budú doma ešte "tvrdšie", takže sa treba poriadne sústrediť a predviesť
minimálne také nasadenie a vôľu zvíťaziť ako v prvom dueli.
(ra)

gólový film zápasu:
1:0
2:0
2:1
3:1
4:1
5:1

J. Alföldy
Štefan

(Biely)
(Špoták)

Juruška
(Štefan)
J. Alföldy
Mancál
(Schuster)

štvrťfinále - 2.zápas:
Black Diamonds : SAV Lamač
2:7 (2:1,0:2,0:4)

stav série: 0:2
Napriek hororovému úvodu suverénny postup

Po úvodnom víťazstve v Lamači čakal na SAVku duel v petržalskej aréne. Napriek jasnej výhre v
pomere 5:1 bolo treba nastúpiť plne koncentrovaný a ukončiť sériu hneď v sobotu. Vedeli sme, že
Lamačanov nečaká nič ľahké, no to, že sa veci skomplikujú azda viac ako sme si boli ochotní pripustiť
nikoho ani vo sne nenapadlo. Počas týždňa sa totiž vyskytli nejaké zranenia a choroby a keď sa pridali
absencie pracovné, zistilo sa, že do zápasu nastúpi iba oklieštená zostava. Nie raz bola SAV Lamač v
podobnej situácii, no to bola základná časť a nie play-off, kde každý nevydarený zápas môže súpera
"nabiť" neuveriteľnou" energiou do ďalších bojov... Neostávalo však nič iné ako hrať a pokúsiť sa
vyhrať. Hoci si chlapci čo to dôležité pred zápasom povedali, začiatok tohto zápasu bol ako z hororu teda pre SAVkárov, pretože Diamanty naopak zažívali "krásnu rozprávku". 40.sekunda 1:0, 4.minúta
2:0 pre domácich!! Nebolo to dobré - domáci hráči hosťujúci tím prečíslovali a veru nemuselo ostať
iba pri dvoch góloch. Nie je teraz dôležité, že čo platilo, platiť nemalo a to, čo letelo mimo sa ocitlo v
bránke, podstatné bolo, že po upokojení hosťujúcich radov si Lamačania išli za svojim cieľom trpezlivo
ďalej. Do konca prvej tretiny prišiel dôležitý prvý lamačský gól, no a potom to už padalo iba do tej
"správnej" bránky. Do konca druhej tretiny SAVka skóre otočila a keďže Miňo zatiahol roletu, v
poslednej tretine prišli ďalšie štyri hosťujúce góly a bolo hotovo. Domáci hráči, ktorí robili všetko
možné aj nemožné proste už nemali najmenší nárok.
Opäť sa raz potvrdilo, že aj zdanlivo "stratený" zápas nie je dopredu prehraný. SAVkári sa zomkli a v
podstate nedali domácim Diamantom žiadnu šancu na predĺženie série. SAVka je teda po roku znova v
semifinále. Tam na ňu čaká veľmi silný tím Vrakune, ktorý je už doslova hladný po medaile. Svoju silu
dokázal už vo štvrťfinále, kde nedal šancu obhajcovi titulu a Ziegelfeld vyradil po dvoch výhrach. No
ale teraz si už nevyberiete - v tejto fáze súbojov o majstra BHBL zostali už iba štyria najlepší a to aj
podľa umiestnenia v základnej časti. Takže doliečiť všakovaké boľačky, vyzdravieť a v sobotu v plnej
sile na ihrisku!

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

Juruška
J. Alföldy
Biely
Štefan
J. Alföldy
J. Alföldy
J. Alföldy

(Štefan)
(Juruška)
(Vašíček)
(J. Alföldy)
(Juruška)
(R. Alföldy)

semifinále - 1.zápas:
SAV Lamač : HBK Vrakuňa
5:3 (2:0,0:2,3:1)

stav série: 1:0
Prvá semifinálová výhra je "pod strechou"

Hokejbalisti SAV Lamač sa po roku opäť dostali do záverečných bojov o medaily v BHBL. Štvrťfinále
preverilo ich trpezlivosť (najmä v druhom zápase) a streleckú efektivitu, v semifinále však čakal súper,
ktorý dokázal vyradiť pomerne hladko obhajcu titulu a to znamenalo najvyšší stupeň ostražitosti!
Pohľad na obe striedačky dával tušiť, že oba tímy počas týždňa počítali nejaké tie straty a absencie v
kádroch, no to po úvodnom hvizde rozhodcovskej dvojice nebolo podstatné. Karty boli od úvodu
rozdané jasne - oba tímy sa snažili v prvom rade pozorne brániť a nespraviť nejakú hlúpu chybu,
ktorá by viedla ku gólu súpera. Ako prvý udreli aktívnejší domáci a strelou z diaľky sa ujali vedenia. Do
konca prvej tretiny potom Lamačania pridali po teči pred brankárom súpera druhý gól a od tohto
momentu sa hra o niečo zrýchlila. Hostia z Vrakune totiž pochopili, že ak chcú dnes uspieť, budú
musieť niečo predviesť aj v útoku. Na skóre sa však v tejto tretine už nemenilo nič. V druhej tretine sa
však skóre nepochopiteľne vyrovnalo... Nepochopiteľne preto, lebo domáci hráči trochu poľavili a
súperovi doslova oba góly darovali svojou nepozornosťou a nedôrazom. A to ešte môžu ďakovať
Miňovi v bráne, že neinkasovali aj ďalšie góly. Domáci gólman totiž vytiahol niekoľko výborných
zákrokov. SAVkári po vyrovnaní súpera síce zatlačili a snažili sa streliť gól, no v tomto dejstve to už
nevyšlo aj vďaka hosťujúcemu gólmanovi, ktorý tiež ukazoval svoje umenie. Z pohľadu domácich bola
druhá tretina nevydarená, herne mali síce navrch ale v koncovke zlyhali (párkrát zvonila síce žŕdka) a
viackrát aj "prepadli" a súper chodil do prečíslení. Miesto toho aby súperovi zasadili definitívne k.o.,
doslova ho postavili na nohy. V tretej tretine sa tak muselo začínať odznova... Keďže si však domáci
na striedačke čo to od srdca povedali, obraz hry sa zmenil a SAVkári sa od úvodu vrátili k hre z prvej
tretiny. Každou minútou sa viac ako hostia tlačili pred bránku a našťastie prišli aj góly. Vrakunčania
naopak pôsobili unavene a hoci sa do nejakej tej príležitosti aj dostali, vyriešila ju pozorná obrana
resp. gólman. Lamačania napokon odskočili súperovi na rozdiel troch gólov a hoci hostia ešte výsledok
skorigovali, konečný rezultát vyznel pre domácich.
Dnes sme mohli vidieť zaujímavý duel, ktorý potvrdil, že v takýchto zápasoch neradno vypustiť ani
minútku, pretože to súperi dokážu využiť. Našťastie pre domácich SAVkárov si to chlapi dokázali včas
uvedomiť a uspieť. Lamačania sa tak ujali vedenia v sérii a majú teraz týždeň na to, aby si oddýchli a
dobre sa pripravili na ešte náročnejší zápas vo Vrakuni. Jedna výhra totiž ešte nič nezaručuje potrebné sú dve. To si však všetci veľmi dobre uvedomujú... že áno, borci!
(ra)

gólový film zápasu:
1:0
2:0
2:1
2:2
3:2
4:2
5:2
5:3

Švarc
Kotes

(Biely)
(Švarc)

J. Alföldy (Švarc)
J. Alföldy (Šenšel)
Šenšel

semifinále - 2.zápas:
HBK Vrakuňa : SAV Lamač
1:3 (0:0,0:1,1:2)

stav série: 0:2
SAVka po roku opäť vo finále

Po úvodnom víťazstve v Lamači čakal na SAVku duel na ihrisku vo Vrakuni - na tom ihrisku, kde
ešte nikdy vo vzájomnej konfrontácii s týmto súperom nezvíťazila. Áno, presne na tom ihrisku, kde
nedokázal zvíťaziť v tohtoročnom play-off ani minuloročný majster Ziegelfeld. Všetkým bolo teda
jasné, že ak chcú Lamačania postúpiť už v sobotu do finále, treba túto nepriaznivú bilanciu zlomiť. S
tým však domáci borci určite stotožnení neboli a tak sa očakával tvrdý boj o každý centimeter plochy.
Predpoklady sa do bodky naplnili, bolo to nesmierne náročné a ťažké, nie raz to aj poriadne zabolelo,
no napokon slávil úspech tímový duch Lamačanov. Po roku tak hokejbalisti SAV Lamač opäť nazrú do
finále, kde na nich čaká odveký rival Hancop.
Stretnutie pod taktovkou dvoch arbitrov od úvodu prinieslo zaujímavé predstavenie. Akcie sa
prelievali z jednej strany na druhú, no dôraz sa kládol najmä na zodpovednú obranu. Oba tímy si totiž
veľmi dobre uvedomovali, že úvodný gól v tomto dôležitom zápase bude veľkou psychickou vzpruhou.
Nikto nechcel spraviť osudnú chybu a preto nebolo divom, že úvodná tretina skončila bez gólov. V
druhej tretine sa obraz hry veľmi nezmenil - obaja gólmani boli pozorní rovnako ako hráči pred nimi, s
pribúdajúcim časom sa však predsa len vyskytli aj nejaké čisté šance. Prvý gól zápasu sa napokon
podarilo streliť hosťom z Lamača a tak mali pred poslednou tretinou domáci Vrakunčania o čom
premýšľať. V tretej tretine predviedli oba mančafty azda najlepšiu hru. Domáci hráči vrhli všetky sily
do útoku, pretože bez streleného gólu uspieť nemohli. Niekoľkokrát dokázali SAVkárom poriadne
"podkúriť", no vyloženú šancu si nevytvorili. Naopak, hostie dokázali jednu zo situácii v útočnom
pásme pretaviť na druhý, upokojujúci gól a odskočili domácim na nádejných 0:2. Za daného stavu už
domáci vrhli všetky sily do útoku a výsledkom bol zaslúžený strelený gól a znížením tak vykresali
iskričku nádeje na zvrat v tomto zápase. Ten sa však našťastie pre hostí nekonal, definitívnou bodkou
za dramatickým zápasom bol tretí lamačský gól... Konečný rezultát 1:3 je zaslúženým vyjadrením
toho, čo sa na ihrisku dialo. Hoci sa domáci veľmi snažili, dnes to na tímový SAVkársky výkon
nestačilo. Lamačania teda prelomili "vrakunské prekliatie" a po prvej výhre na tomto ihrisku postúpili
zaslúžene do finále BHBL.
Parádny výkon, borci! Pochvalu si zaslúžia všetci hráči, ktorí dnes hrali - od gólmana až po
posledného hráča v poli, a ktorí prejavili túžbu uspieť v náročnom dueli. Po roku si teda lamačská
SAVka zopakujem finále. V ňom na ňu čaká Hancop, ktorý tiež v dvoch zápasoch vyradil víťaza

základnej časti Pekníkovu. Aj to je predzvesťou toho, že budeme určite svedkami zaujímavej
konfrontácie. S akým výsledkom? Na to si budeme musieť ešte dva týždne počkať.
(ra)

gólový film zápasu:
0:1
0:2
1:2
1:3

Juruška
J. Alföldy

(Štefan)
(Štefan)

J. Alföldy

finále - 1.zápas:
SAV Lamač : Hancop D. Hony
1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

stav série: 0:1
Úvodná finálová bitka pre Hancop

Ďalšia hokejbalová sezóna ovplyvnená COVID-om dospela do finále. Hokejbalisti SAV Lamač sa po
roku pokúsia postúpiť o stupienok vyššie - na ten pozlátený. To, že ich nečakalo nič jednoduché bolo
každému nad slnko jasnejšie. Ako sa vraví, posledný krok, či v našom prípade lepšie povedané dva
kroky, bývajú najťažšie. Je neuveriteľné, že po roku sa vo finále opäť predstaví lamačská SAVka. Tím,
ktorý v celej (aj keď skrátenej) sezóne predvádzal veľmi dobré výkony a ktorý prehral iba jeden-jediný
zápas-no práve s finálovým súperom. Hancop je pre Lamačanov súper, s ktorým vo svojej dlhej 36
ročnej klubovej histórii odohrali najviac stretnutí. Súperi sa tak určite poznajú dokonale, no dá sa
vymyslieť niečo extra? Asi nie, no treba sa o to aspoň pokúsiť. Žiaľ, domácim sa to dnes nepodarilo a
tak si prvú výhru vezie domov hosťujúci tím.
A čo k zápasu? Pohľad na obe striedačky svedčil o tom, že hráme finále a nie zápas základnej časti.
Na hosťujúcej kompletné tri formácie, na tej domácej "absolútny pretlak" , na striedačke bolo totiž
takmer toľko hráčov, ktorí do hry nezasiahli ako tých, čo si to na pľaci odmakali. Rozhodcovská
dvojica pripravená, úvodný hvizd a ide sa na to. Jasné, že taktické plány hovorili o tom, že hlavné
bude nespraviť chybu, ktorá by mohla byť osudná. To sa však ľahšie povie ako zrealizuje. Ako prvý
pomerne rýchlo udreli domáci. Po skrytej strele z pomerne veľkej diaľky SAVkári vedú 1:0! Výborný
úvod, nič lepšie si Lamačania nemohli priať. Žiaľ, ako sa neskôr ukázalo, bolo to z domácej strany
dnes všetko. Nič iné sa ani nedalo čakať, keďže sa SAVkári dve tretiny iba doslova "potulovali" po
ihrisku. Súpera nenapádali, nekontrolovali loptičku, nechávali súpera manévrovať na pľaci ako chcel.
Hancopáci totiž veľmi dobre vedeli, čo chcú hrať a toho sa aj držali. Pomaličky sa otriasli a po dvoch
individuálnych akciách otočili skóre na 1:2. Samozrejme, že Lamačania bojovali, no bolo to viac-menej
také nemastné-neslané a to neeem dobré v takomto zápase. Nedobre sa to píše, ale treba úprimne
povedať, že SAVkári si počas dvoch tretín vypracovali iba jednu (!) čistú šancu, no už prekonaného
brankára zastúpil v "sekunde dvanástej" spoluhráč a čistému gólu zabránil. O všetkom sa tak vlastne
rozhodlo už v úvodnej tretine. Hostia rozumne kontrolovali hru, hrozili najmä z protiútokov, no
defenzíva na strane domácich fungovala a naviac mali v bráne muža na svojom mieste. Posledná
tretina mohla ešte priniesť zmenu skóre, domáci do nej vstúpili aktívne, súpera začali po ihrisku viac
naháňať, ale bolo to málo. Snahu Lamačanom uprieť nemožno, avšak ohrozenie veľmi dobre
chytajúceho gólmana iba strelami fungovať nemohlo. Stará pravda totiž hovorí, že čo dobrý brankár
vidí, to väčšinou aj chytí. SAVke nepomohla ani záverečná power-play... naopak, hostia sekundu pred

koncom skórovali do prázdnej bránky. Po priebehu tohto zápasu tak treba objektívne priznať, že
hostia vyhrali zaslúžene. Proti takémuto súperovi totiž s jedným gólom môžete zvíťaziť iba ťažko.
Dnes teda dobojované, prvý finálový zápas je za nami. Nuž čo, nevyšlo to. SAVkári to nezvládli v
prvom rade vo svojich hlavách. Treba si však uvedomiť, že jedna prehraná bitka ešte neznamená
prehranú celú vojnu. Hlavy hore chlapi, je pred nami najdôležitejší zápas sezóny! Tak poďme do
toho...
(ra)
gólový film zápasu:
1:0
1:1
1:2
1:3

Štefan

(Juruška)

finále - 2.zápas:
Hancop D. Hony : SAV Lamač
0:4 (0:1,0:1,0:2)

stav série: 1:1
SAVka si po výbornom výkone vybojovala rozhodujúci zápas

Po úvodnej finálovej prehre v Lamači čakal na SAVku duel o všetko na ihrisku Hancopu. Lamačania
si po výbornom výkone odnášajú domov potrebné víťazstvo a o majstrovi BHBL sa tak rozhodne v
nedeľu v Lamači.
Hostia z Lamača domácich borcov dokonale zaskočili - taktikou, bojovnosťou, nasadením. Taktika,
ktorú pred zápasom "nalajnovali" SAVkári dokonale zaúčinkovala. Lamačania boli trpezliví a od úvodu
si išli po potrebné víťazstvo. Úvodný gól padol v presilovej hre, ďalšie tri v rovnovážnom stave.
Dôležité však bolo, že domáci sa takmer nedostávali k výraznejším čistým šanciam a ak aj predsa len
áno, zasiahol vždy pozorne a výborne chytajúci gólman hostí. Vyrovnaný zápas pokračoval takmer celé
dve tretiny, v tej tretej s pribúdajúcim časom preberali iniciatívu SAVkári a pohodlne doviedli tento
duel k želanému koncu.
Chlapi, dnes to bol jeden úžasný kolektívny výkon, takmer bez chybičiek. No čaká nás ešte ten
povestný posledný krok - ten však, ako sa zvykne vravieť, býva najťažší. Preto dobre zregenerujme a
zajtra sa srdnato a odhodlane "pobime" o posledné víťazstvo v tejto zvláštnej sezóne!
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
0:2
0:3
0:4

J. Alföldy
J. Alföldy
Štefan
Mancál

(Špoták)
(Biely)
(Špoták)
(Minárik)

finále - 3.zápas:
SAV Lamač : Hancop D Hony
2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

konečný stav série: 2:1
Hokejbalisti SAV Lamač sú majstrami BHBL!

Fantastické! Hokejbalisti SAV Lamač to dokázali - otočili nepriaznivo sa vyvíjajúcu sériu s tímom
Hancop D. Hony a po víkendových dvoch výhrach získali zlaté medaily. Ďalšia hokejbalová sezóna
ovplyvnená COVID-om je teda ukončená. Rozhodujúci finálový víkend priniesol fantastický hokejbal.
Po minuloročnom striebre sa tak SAVkárom podarilo postúpiť o stupienok vyššie - na krk im zavesili
zlaté medaily. To, čo Lamačania predviedli v oboch tohto víkendových zápasoch sa len tak nevidí...
doslova "vygumovali" výbornú ofenzívu Hancopu a neinkasovali ani gól! Za predvedené výkony
podoprené skvelou defenzívou, v bránke s najlepším gólmanom sezóny Tomášom Bziňákom nedovolili
Hancopákom ani na chvíľku myslieť na vybojovanie potrebného druhého víťazstva. Na druhej strane
však treba povedať, že hostia dnes predviedli ich najlepší výkon vo finále, dve tretiny živili nádej na
zlato, no keďže nedokázali ani raz skórovať, najcennejší kov zostal v Lamači.
Aktivitu od úvodu zobrali na svoje hokejky hostia. Ich pohyb na ihrisku vyzeral o poznanie živší ako
deň predtým. Azda aj pochopiteľné, keďže SAVkári v sobotu nechali na ihrisku naozaj veľa síl, nič iné
im ani neostávalo. Prevaha Hancopákov bola v prvej tretine ale iba taká platonická. Pár striel z diaľky,
no inak všetko končilo opäť na pozornej a obetavej defenzíve domácich. SAVka pohrozila tiež
niekoľkými "štipľavkami", no aj hosťujúci gólman bol mužom na svojom mieste. V druhej tretine to
bolo hore-dole, akcie sa striedali na oboch stranách a zápasu kraľovali gólmani. S pribúdajúcim časom
bolo jasné, že tento zápas bude takzvane "o jednom góle". Ten v tretej tretine padol do bránky hostí
dorážkou odrazenej strely. Tesne predtým hostia v závare nastrelili tyčku a potvrdilo sa tak staré
známe nedáš-dostaneš... Hosťujúci hráči potom vrhli všetky sily do útoku, neraz zavreli domácich pred
ich bránkou, no fantasticky chytajúceho Bziňa prekonať nedokázali. Tri minúty pred koncom dostali
hostia navyše presilovku, zvierali domácich doslova "v kliešťach", no gólman domácich čaroval napriek
tomu, že Hancopáci odvolali aj brankára a hrali 4-2. Naopak, domáci po skončení oslabenia pridali ešte
poistku do opustenej bránky a majstrovské oslavy mohli začať!
Skvelá, úžasná aj keď skrátená sezóna, páni! Každý jeden hráč, ktorý zasiahol do hry (a nielen vo
finále) sa o tento kolektívny úspech pričinil svojim dielom. Potvrdilo sa, že ak tím ťahá za jeden koniec
povrazu, dokáže čokoľvek. A mne teší, že SAV Lamač takým TÍMOM skutočne je, veď napokon,
nedostať gól v dvoch finálových zápasoch po sebe už o niečom svedčí!
(ra)

gólový film zápasu:
1:0
2:0

Juruška
Štefan

(J. Alföldy)
(Bziňák)

