SEZÓNA 2021/2022
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM –

SEZÓNA 2021/2022 ZAČÍNA

Ani sme poriadne nestihli osláviť druhý titul v BHBL a po ani nie dvojtýždňovej prestávke sa
začala sezóna nová – sezóna 2021/22, ktorá bude v histórii hokejbalovej SAV Lamač v poradí už
37.

Keďže minulá sezóna sa dohrávala kvôli epidémii koronavírusu v skrátenom formáte
a záverečné play-off o majstra BHBL sa hralo až počas septembra a októbra, nová sezóna
hokejbalistov začala po necelých dvoch týždňoch po rozdaní medailí z ročníka
predchádzajúceho. Na nejaké veľké prípravy a zmeny v kádroch času nebolo, v niektorých
mančaftoch síce „prekopali“ kádre poriadne, no Lamačania pokračujú bez zmeny v kádri.
Nikto neskončil, nikto neprišiel...
No a čo nás čaká v novom ročníku? Vyzerá to tak, že to bude pravdepodobne veľmi
vyrovnaný boj o postup do play-off-podobne ako tomu bolo v sezóne práve skončenej.
Bratislavská hokejbalová liga bude mať 13 tímov, rozšírila sa o dva nové tímy (Golden Boys
Vrakuňa a staronová Baltská). Dúfajme, že sa opäť nebudeme musieť kvôli vírusu súťaž
prerušiť a tentokrát ju odohráme v plnom formáte... Každopádne, SAVka pôjde postupne od
zápasu k zápasu a bude sa naisto snažiť zase uchmatnúť jednu z miesteniek do play-off.
Zabudnúť nesmieme ani na našich žiackych hokejbalistov z kategórie U14. Chlapci si zahrajú
v tejto kategórii vlastne prvýkrát, keďže minulá sezóna bola zrušená. Tento rok sa do
celoslovenskej extraligy prihlásil nevídaný počet tímov – až 13 a tak bude súťaž rozdelená na
skupiny Západ a Východ. Našej omladine budeme tuho držať päste aby sa im podarilo
postúpiť aj na finálový turnaj o majstra Slovenska v tejto kategórii. Čakajú však na nich
nároční súperi, s ktorými si zmerajú sily v plánovaných piatich turnajoch.
************************************************************************

Slovenská hokejbalová extraliga mládeže
SHBE U14

Po minuloročnej sezóne-nesezóne, kedy sa musela po odohraní prvých turnajov sezóna kvôli
pandemickej situácii ukončiť, vstúpili mládežníci SAV Lamač v kategórii U14 do tej novej opäť
úspešne. Pomaly si začíname zvykať, že aj do športového života na Slovensku čoraz častejšie vstupuje
koronavírus. V aktuálnej sezóny sa zatiaľ vyvíja všetko tak ako sa má (a dúfame, že to tak ostane čo
najdlhšie) a preto majú najmladší SAVkári za sebou už dva turnaje. Ten prvý odohrali v Nitre a druhý
v neďalekom Zohore. Výsledkovo a čo je potešujúce ešte viac aj herne, predvádzajú lamačskí
mládežníci výborné výkony. V sezóne 2021/22 sa do kategórie U14 prihlásilo až 13 tímov z celého
Slovenska a to teda znamenalo, že sa liga rozdelí na skupiny Západ a Východ. U nás na Západe bude
hrať 7 tímov no a na Východe 6. Po skončení základnej časti postúpia najlepšie tri tímy z každej
skupiny na finálový turnaj o majstra Slovenska. Tento obrovský záujem naprieč Slovenskom o účasť
v Extralige je potešujúcim zistením, že o ten náš šport je napriek zložitej dobe naďalej veľký záujem.
Myslím si, že nás čaká veľmi zaujímavá sezóna...
výsledky prvých turnajov - Nitra/Spišská Belá
skupina Západ:
SAV Lamač - ŠK 98 Pruské 19:0 (13:0,6:0)
Góly SAV: Čongrády 3, Chudý 2, Ad. Alföldy 2, Al. Alföldy 2,
Dunajčík 2, Požgay 2, Mazáček 2, Švarc 2, Dulík, Husák

Roconaba Zohor – SAV Lamač 1:6 (1:4,0:2)
Góly SAV: Čongrády 2, Al. Alföldy, Dunajčík, Chudý, Husák

SAV Lamač – Nitrianski Rytieri 7:0 (3:0,4:0)
Góly SAV: Al. Alföldy 2, Čongrády, Dunajčík, Mazáček, Mrva,
Požgay

Iepuri DNV : Nitriansky Rytieri Nitra
Nitriansky Rytieri Nitra – Rebels Topoľčany
ŠK Pruské - Iepuri DNV
Rebels Topoľčany – Roconaba Zohor

Góly SAV: Chudý 3, Ad. Alföldy 2, Al. Alföldy, Adamkovič

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

Gajary Flames – Rebels Topoľčany
ŠK Pruské - Nitriansky Rytieri
Iepuri DNV – Rebels Topoľčany

10:1
0:13
5:3

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

1:2
2:6
0:8
5:1

výsledky druhých turnajov - Zohor/Vrútky
skupina Západ:
SAV Lamač – Roconaba Zohor 7:0 (3:0,4:0)

Góly SAV: Al. Alföldy 2, Chudý

Skupina Východ:
Lords Ball Svit : Medokýš Martin
Hokejbal Prešov : Kometa Vrútky
Popradskí Piráti : Lords Ball Svit
Medokýš Martin : Hokejbal Prešov
Kometa Vrútky : Spišská Belá
Medokýš Martin : Popradskí Piráti
Lords Ball Svit : Kometa Vrútky
Spišská Belá : Hokejbal Prešov
Spišská Belá : Popradskí Piráti

Skupina Východ:
Medokýš Martin : Spišská Belá
Popradskí Piráti : Kometa Vrútky

6:4
2:2

Lords Ball Svit : Spišská Belá
Popradskí Piráti : Spišská Belá
Medokýš Martin : Lords Ball Svit
Kometa Vrútky : Medokýš Martin

10:0
5:2
8:5
4:2

Gajary Flames – ŠK Pruské
Roconaba Zohor - Iepuri DNV
Nitriansky Rytieri – Roconaba Zohor

15:1
1:3
1:1

Tabuľky po 2.turnaji:
Skupina Západ:
Z

V

R

P

Skóre

Body

1. SAV Lamač

Mužstvo

5

5

0

0

42:1

10

2. Iepuri D. N. Ves

4

3

0

1

17:6

6

3. Nitrianski Rytieri Nitra
4. Gajary Flames

5
3

2
2

1
0

2
1

18:15
25:5

5
4

5. Rebels 91 Topoľčany
6. Roconaba Zohor

4
5

2
0

0
1

2
4

15:18
4:22

4
1

7. ŠK 98 Pruské

5

0

0

5

1:55

0

Skupina Východ:
Mužstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

1. Lords Ball Svit

5

4

0

1

33:11

8

2. Popradskí Piráti Poprad
3. Hokejbal Prešov

5
3

3
3

1
0

1
0

19:12
14:3

7
6

4. Kometa Vrútky
5. Medokýš Martin

5
6

2
2

1
0

2
4

16:18
18:29

5
4

6. MŠK Spišská Belá

6

0

0

6

8:35

0

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

1.kolo:
SAV Lamač : HBK Vrakuňa
6:3 (0:1,2:0,4:2)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 5:1, 5:3, 3:1

Na úvod sezóny majster víťazne
Po hektickom závere minulej (kvôli covidu upravenej a rozťahanej) sezóne vstúpil majster do
nového ročníka víťazne. V doslova na poslednú chvíľu pozliepanej zostave čelila SAVka po necelých
dvoch týždňoch od majstrovských osláv nevyspytateľnému súperovi z Vrakune. Semifinále nedávno
skončenej sezóny už je zabudnuté - je tu nová sezóna a s ňou aj nové zápasy. To, že budú hostia
poriadne nabudení a odhodlaní vrátiť Lamačanom nedávne prehry aj s úrokmi, bolo úplne jasné. Do
kariet im mala hrať aj skutočnosť, že SAVkári zďaleka nepostavili to najlepšie, čo majú, hrali totiž tí,
čo mohli a to niektorí hráči aj so sebazaprením. Konečný výsledok však ukazuje to, že dôležitý je
výkon tímový a nie výkon individuálny. Domáci opäť raz potvrdili neuveriteľnú zomknutosť a vôľu
uspieť...
Zápas to bol veľmi zaujímavý - bolo to ako na hojdačke. Do vedenia išli hostia, domáci v druhej
tretine skóre otočili. V tej tretej padlo gólov najviac. Najskôr skóre zase otočili na svoju stranu
namotivovaní Vrakunčania, no potom dávali góly už iba domáci. Posledné dva góly padli do prázdnej
bránky pri snahe hostí o vyrovnanie v power-play. Lamačania tak zvládli úvodný zápas nového
ročníka, ľahký veru nebol, no dôležité je, že dnes zostali dva body v Lamači. SAVkári ukázali
zomknutosť a nezlomnosť aj vo chvíľach, keď mal súper navrch a za to si zaslúžia pochvalu!
(ra)

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

Pšenko (Biely)
Šenšel (Juruška)

Biely
T. Thron
Mancál
Juruška

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

VÝSLEDKY 1. KOLO:
Slávia - Dúbravka
2:5
Hancop - Ziegelfeld 3:3
Golden Boys - Black Diamonds 8:1
Baltská - Pekníková 2:2
Vlci - Nivy 6:1

2.kolo:
Ziegelfeld : SAV Lamač
6:2 (1:2,2:0,3:0)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 2:5

Bezduchý výkon - zaslúžená prehra
Úprimne, po tomto zápase neviem, čo napísať. V zápise o stretnutí je síce napísané, že na
Ziegelfelde nastúpila SAVka, no toto určite naša dobrá SAVka nebola. Lamačania boli na ihrisku
vlastne iba v prvej tretine (a miestami aj v tých dvoch ostatných), no aj v nej to nebolo ono. Napriek
tomu, že vedeli čo a ako majú hrať, nerobili to. Domáci hráči išli po výhre od úvodu a cielene. Hostia
od úvodu nestíhali, nenapádali súpera pri rozohrávke, domáci hráči ich často prečíslovali a len vďaka
výbornému Bziňovi v bránke bol stav taký aký bol... Hostia vlastne nestrelili ani jeden gól - prvý
polovlastný, druhý originál čisto vlastný. Nedokázali premeniť nič z toho, čo si vypracovali. Proste
hrôza. Nuž čo, aj také zápasy bývajú, no problémom nebolo ani tak to, že SAVka prehrala, ale že od
stavu 4:2 pre domácich to úplne hráči zabalili a najmä nebojovali. Spytovať svedomie si musia všetci,
ktorí dnes nastúpili. Suma-sumárum, domáci vyhrali absolútne zaslúžene.
Treba k tomu napísať niečo viac? Ani nie... dôležité je aby sa Lamačania z toho poučili a už v
nasledujúcom neľahkom dueli potvrdili svoju tvár.
(ra)

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

Schuster
T. Thron

VÝSLEDKY 2. KOLO:
Slávia - Baltská odlož.
Dúbravka - Black Diamonds 4:4
Pekníková - Rebels 10:4
Vrakuňa - Vlci 2:2
Nivy - Golden Boys 2:4

3.kolo:
SAV Lamač – voľno
VÝSLEDKY 3. KOLO:
Rebels - Slávia 0:6
Hancop - Pekníková 4:4
Golden Boys – Vrakuňa 5:3
Black Diamonds – Nivy 3:2
Baltská - Dúbravka 6:5
Vlci - Ziegelfeld 3:2

4.kolo:
AHK Pekníkova : SAV Lamač
6:1 (2:1,1:0,3:0)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 3:3

Druhá vysoká prehra v rade
Opäť v pozliepanej zostave a opäť vysoká prehra. SAVka po nemastnom-neslanom výkone pred
týždňom na Ziegelfelde zaknihovala ďalšiu vysokú prehru. Domáci AHKáči z Pekníčky dali chlapcom z
Lamača lekciu z efektivity a napriek tomu, že hostia podali lepší výkon ako naposledy, na body to
nestačilo. Podľa očitých svedkov tohto duelu SAVkárom nechýbala dnes bojovnosť, chuť a ani šance,
no efekt je žiaľ opäť rovnaký - vysoká prehra a žiadny bod do tabuľky. Mimochodom, pohľad na ňu
nie je veru vôbec príjemný...
Čo už... Neostáva nič iné ako sa zomknúť a už v stredu predviesť výkon hodný majstra. Výkon,
ktorý povedie konečne aj k tak prepotrebným bodom v tejto črtajúcej sa veľmi vyrovnanej sezóne.
(ra)
gólový film zápasu:
1:0
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1

T. Thron (Juruška)

VÝSLEDKY 4. KOLO
Slávia - Hancop 5:5
Baltská – Rebels 3:1
Ziegelfeld - Golden Boys 4:2
Dúbravka - Nivy 2:5
Vrakuňa - Black Diamonds 2:2

5.kolo:
SAV Lamač : Slávia Právnik
4:0 (1:0,1:0,2:0)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: -

Séria prehier prerušená
Konečne, patrilo by sa napísať. Tentokrát síce opäť nie v najsilnejšom zložení, no azda po prvýkrát v
novej sezóne na tri kompletné formácie. Netradične uprostred týždňa (vzhľadom na neskorší štart
tohto ročníka sa využíva každý voľný termín), no o nič menej nabudení nastúpili SAVkári na súboj s
Právnikmi. Po dvoch prehrách v rade bolo dôležité zabojovať, no najmä konečne zabodovať. Nečakal
ich ale ľahký súper. Slávia totiž podobne ako domáci Lamačania nezachytila úvod ročníka a v tabuľke
bola ešte o stupienok nižšie ako minuloročný majster. Veru, pohľad na tabuľku nebol veľmi
povzbudzujúci - až 11.priečka... takto nízko bola SAV Lamač naposledy azda v pamätnej "pravekej"
sezóne, kedy vypadla z hokejbalovej najvyššej extraligy bez získania čo i len jediného bodu!
Bŕŕŕŕŕ...nepríjemná spomienka. No ale späť do súčasnosti.
Domáci tím od úvodu plne koncentrovaný, zomknutý a pozorný v obrannej tretine, hostia nabudení
pretrhnúť ich ešte horšiu nepriaznivú sériu. Videli sme zaujímavý hokejbal. SAVkári mali mierne
navrch, vypracovali si aj viacero šancí, ktoré však v prvej tretine ostali nevyužité. Jedna loptička však
predsa len v sieti skončila. Druhé dejstvo sa tomu prvému veľmi podobalo - domáci búšili, hostia
hrozili z protiútokov a nie raz poriadne podkúrili. Miňo však všetko riešil k spokojnosti domácich.
Festival nepremenených šancí na domácej strane pokračoval a tak sme videli zase iba jeden gól. Padol
do tej "správnej" bránky a tak bolo 2:0 pre domácich. V tretej tretine hosťujúci Slávisti trochu pridali,
no neboli úspešní a tak rozhodujúci tretí gól pridali domáci. Hoci sa hostia až dvakrát pokúšali po
odvolaní brankára skórovať v presilovkách, ani pri hre 4-2 nedokázali prekonať SAVkársku hradbu...
Naopak, do opustenej bránky inkasovali.
Čo sa Lamačanom nedarilo predviesť v predošlých zápasoch - srdnatosť a najmä zápal pre hru, dnes
fungovalo a preto je ich víťazstvo absolútne zaslúžené.. Na vavrínoch však zaspať nemôžu - v rýchlom
slede ich totiž už v sobotu čaká ďalší náročný zápas. Budú hosťami na Hancope, kde si ale tentokrát
zmerajú sily s HBK Baltská a to veru nebude žiadna "prechádzka ružovým sadom". Chalanom totiž
vyšiel úvod súťaže výborne a tak okupujú momentálne 3.priečku v tabuľke.
(ra)

gólový film zápasu:
1:0
2:0
3:0
4:0

J. Alföldy
Schuster
Schuster
Špoták

(T. Thron)
(T. Thron)

VÝSLEDKY 5. KOLO
Pekníkova - Vlci 8:3
Nivy - Vrakuňa 3:4
Diamonds - Ziegelfeld 1:8
Rebels - Dúbravka 2:7
Hancop - Baltská
0:5

6.kolo
HBK Baltská : SAV Lamač
5:1 (2:0,2:0,1:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 4:5

Krutá, ale zaslúžená prehra

No, čo napísať? Titulok hovorí za všetko... Je to tak, domáci si dnes za predvedený výkon 2 body
jednoznačne zaslúžili. SAVkári síce robili čo mohli, no na rozbehnutých domácich to nestačilo. "Balťáci"
potvrdili, že nová sezóna im zatiaľ veľmi chutí a nie náhodou sú na špici tabuľky. Na takto
disponovaného súpera iba snaha nestačí. V takýchto zápasoch je potrebné využívať šance, aspoň
nejaké, no to SAVkárom dnes vôbec nevychádzalo. A veru nemali ich málo. Žiaľ, dnes si s presnou
koncovkou nepotykali.
Už úvodný pohľad na striedačky pred zápasom dával tušiť, že dnes to Lamačania budú mať veľmi
náročné. Domáci borci v počte 14 ks, mladí a behaví chlapci plní odhodlania a na strane druhej 7 ks
lamačských skúseností (dnešná zostava mala vekový priemer 42,6 roka...). Čo už, zase sme sa
nevyskladali tak, aby sme boli komplet. Domáci od začiatku diktovali tempo hry, zatlačili hostí pred ich
bránku a vytvárali si veľké a ešte väčšie šance. Dve z nich premenili, Lamačania na druhej strane tých
svojich pár nie a tak bolo po prvej tretine 2:0. Obraz hry sa nemenil ani v tej druhej. Čo sa menilo,
bolo t, že SAVkárom dochádzali pomaličky sily a často nestíhali rýchlonohým domácim. V niektorých
fázach si Balťáci na ihrisku robili, čo chceli. Hostia síce bojovali, dokázali si vytvoriť naozaj niekoľko
tutoviek, no keďže ani tie nedokázali premeniť, nikto sa nemohol čudovať, že po dvoch tretinách bolo
vlastne rozhodnuté. Čestný gól dokázali hostia streliť až v samom závere zápasu a to bolo dnes
žalostne málo. Takže výsledok je iba logickým vyústením dnešného diania na ihrisku.
Úprimne, dnes sme boli bez šance. Domáci hráči totiž neponechali nič na náhodu, boli rýchli, presní,
kombinačne zruční a aj efektívni. No a presne to dnes chýbalo Lamačanom - efektivita v zakončení...
nedokázali triafať ani naozaj prázdnu bránku. Proti takémuto disponovanému súperovi musíme
jednoducho premeniť aspoň niečo a to sa nepodarilo. Takže asi tak. Nuž čo, je to za nami a ideme
ďalej... hádam nájdeme stratenú streleckú mušku už o týždeň. Teda ak budeme vôbec hrať - zase
nám tu totiž hrozí minuloročný lockdown. Uvidíme, čo bude...
(ra)

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

J. Alföldy (Pšenko)

VÝSLEDKY 6. KOLO
Slávia - Vlci
5:4
Dúbravka - Vrakuňa 3:10
Ziegelfeld - Nivy
8:2
Rebels - Hancop
1:4
Pekníkova – Golden Boys 4:3

7.kolo
SAV Lamač : Rebels
9:3 (3:0,2:1,4:2)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 5:1

Jednoznačná záležitosť obhajcu

Dočkali sme sa. Vzhľadom na uvoľnenie opatrení súvisiacich so športom sa v obmedzenom režime
mohol opäť rozbehnúť aj amatérsky hokejbal. Je síce zima a je to o mesiac skôr ako sme boli
posledné roky zvyknutí, no natíska sa povedať KONEČNE. Naposledy sa takto v januári rozbiehala
"jarná" časť ligy niekedy pred 15timi rokmi, no resty z jesene treba dohnať... Čo narobíme v tejto
zvláštnej covidovej dobe?
Po nie veľmi presvedčivom začiatku nového ročníka súťaže bolo dôležité uspieť. Po oznámení
reštartu súťaže si všetci museli utrieť prach z hokejok po takmer dvojmesačnej nútenej prestávke,
nájsť dresy a tenisky a mohlo sa ísť na to. Po menších obavách ako to SAVkári zvládnu sa napokon zo
zápasu stala jednoznačná záležitosť. Až na niekoľko hluchých minút v druhej tretine, keď súper
dokázal znížiť a nadýchol sa k náporu, nebolo o čom. Lamačania zodpovedne bránili, v útoku si
vypracovali dostatok príležitostí, z ktorých dnes aj viac premenili a tak sa zrodil jednoznačný výsledok.
Myslím, že k zápasu ani niet viac čo dodať. Pardon, predsa len niečo... Dnes začala svoj hráčsky list v
lamačskej SAVke zapĺňať ďalšia generácia Bielych. Po prvýkrát v klubovej histórii bude nastupovať v
tíme súčasne otec so synom. Debut v seniorskej súťaži si totiž odkrútil Samo Biely, ktorý oslávil svoj
debut v lamačskom drese a súčasne aj svoje 18-te narodeniny premiérovým bodom za asistenciu.
Súrodeneckých dvojíc sme tu mali už viac, no takýto prípad zatiaľ nie... Takže vitaj Samko a nech sa ti
darí čo najlepšie.
Reštart súťaže máme úspešne za sebou. Dúfam, že neostane iba pri niekoľkých zápasoch a že bude
BHBL pokračovať bez ďalších prerušení čo najdlhšie. A o zábavu bude isto postarané - a to už najbližší
víkend, kedy nás čaká repríza minuloročného súboja o titul.
(ra)

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

J. Alföldy
Štefan
Švarc

(Štefan)
(J. Alföldy)
(R. Alföldy)

J. Alföldy
J. Alföldy
Švarc

(Štefan)
(J. Biely)
(Juruška)

Juruška

(Šenšel)

Šenšel
(Juruška)
J. Alföldy (Štefan)

VÝSLEDKY 7. KOLO
Golden Boys - Slávia 5:0
Vlci – Baltská 1:7
Hancop - Dúbravka 6:1
Vrakuňa - Ziegelfeld 4:9
Black Diamonds - Pekníkova 0:5

9.kolo
SAV Lamač : BHC Dúbravka
8:0 (1:0,4:0,3:0)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 5:2

V oklieštenej zostave za pohodlným víťazstvom

Dnes sa SAVkári po karanténnych problémoch našťastie už nazbierali do počtu, ktorý postačoval na
odohranie zápasu. Jednoduché to nebolo, no aspoň 6 hráčov v poli a gólman už nastúpiť mohli. Súper
z neďalekej Dúbravky tiež nebol kompletný, no o 2 ks na striedačke viac predsa len mal. Na ich hre to
však vidieť nebolo a tak sa mohli Lamačania dopracovať k dôležitým 2 bodom do tabuľky.
Zápas bol dnes vyrovnaný azda iba v úvodnej tretine. Domáci dokázali využiť ponúknutú presilovku a
hoci sa rozbiehali trošku pomalšie (čo bolo pochopiteľné vzhľadom k počtu, v ktorom boli), súpera
vlastne do ničoho vážneho nepustili. Tak to zostalo našťastie po celý zápas - SAVkári si totiž začali
čoraz viac duel užívať, hostia smerom dopredu takmer nič nepredviedli, no a keďže vzadu urobili veľa
chýb, skóre utešene narastalo. V poslednom dejstve domáci pridali ďalšie tri kúsky a azda si im aj
podarilo ušetriť nejaké sily na nedeľnú dohrávku na Hancope. To bude totiž úplne "iná káva".
(ra)
gólový film zápasu:
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0
7:0
8:0

Juruška
Šenšel
Špoták
Šenšel
Špoták
Šenšel
Šenšel
Špoták

(Šenšel)
(Juruška)
(Vašíček)
(Šenšel)
(Juruška)
(Šenšel)

VÝSLEDKY 9. KOLO
Vrakuňa – Pekníkova 2:7
Vlci – Hancop 6:5
Nivy - Slávia 1:0
Black Diamonds - Baltská 2:1
Golden Boys - Rebels 9:0

8.kolo - dohrávka
Hancop : SAV Lamač
4:6 (0:2,1:2,3:2)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 5:2,3:1,0:4,0:2

V repríze minuloročného súboja o titul úspešnejší obhajca

Domáci Hancop nastúpil v kompletnom zložení - tradične 13ks do poľa a brankár. Nabudený domáci
tím mal čo Lamačanom vracať. Máme ešte v živej pamäti dramatické jesenné súboje o titul, ktorý
napokon zvládli lepšie SAVkári. Hostia ešte aj dnes v pozliepanej zostave poznačenej karanténou a

vírusom, no odhodlaní nepredať kožu lacno. Bol to veľmi dobrý a dramatický duel, ktorý napokon
zvládli lepšie so srdcom bojujúci hostia. Domáci borci síce opäť raz robili, čo mohli, no na rozumne
hrajúcich a srdnato bojujúcich Lamačanov to dnes zase nestačilo.
Zápas opäť raz ukázal, že nie množstvo, ale odhodlanie a tímový duch môže rozhodnúť. Hostia si
zaspomínali na druhý finálový duel z pamätnej série a v druhej tretine viedli už 0:4. Až potom dovolili
domácim hráčom po prvýkrát skórovať. Hancopákom však slúži ku cti, že ani za tohto stavu (pre nich
značne nepriaznivého) nezložili zbrane a srdnato bojovali ďalej. Keď za stavu 1:5 dostali k dispozícii
presilovku, naložili s ňou výborne - odvolali gólmana a v hre o dvoch hráčov znížili. Vzápätí stiahli
gólmana znovu a posledných 6,5 min. pred koncom začali hrať vabank - power-play im priniesla ešte
dva góly, no keďže medzitým skórovali do opustenej bránky aj Lamačania, konečný výsledok bol 4:6.
Páni, klobúk dolu pred vami - v takomto zložení a proti presile súpera ste dokázali, že SAVka je
ozajstný TÍM! Dúfajme, že nám to vydrží aj naďalej...
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
0:2
0:3
0:4
1:4
1:5
2:5
3:5
3:6
4:6

Juruška
Minárik
J. Alföldy
Mancál

(J Alföldy)
(Juruška)
(Juruška)
(Švarc)

Švarc

(J. Alföldy)

Schuster (Juruška)

VÝSLEDKY 8. KOLO
Slávia - Black Diamonds 2:0
Baltská - Golden Boys 1:5
Rebels - Vlci 0:4
Dúbravka - Ziegelfeld 2:7
Pekníkova – Nivy 1:1

10.kolo
SAV Lamač : Vlci K. Ves
5:3 (2:0,1:0,2:3)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 6:2

Lamačania pokračujú vo víťaznom ťažení

Lamačania stále nekompletní, no opäť úspešní. Dnes čakal na SAVkárov nevyspytateľný súper z
Karlovky. Vlci si v tejto sezóne zatiaľ počínajú veľmi dobre a aj ich postavenie v tabuľke nabádalo
domácich k maximálnej obozretnosti. Napriek tomu, že na domácej striedačke stále chýbalo viacero
hráčov, duel bol od úvodu jednoznačne v ich réžii. Snaživým hosťom nedovolili v prvých dvoch
tretinách takmer nič, no v tej tretej prišlo chvíľkové zaváhanie a mohol byť z toho nervák.

Po dvoch tretinách to vyzeralo byť v pohode. Zápas sa vyvíjal jednoznačne v prospech domácich
hráčov, ktorí skórovali trikrát a to viacero sľubne vyzerajúcich príležitostí zostalo nepremenených.
Hostia toho veru dnes nepredviedli...pred domácu bránku sa takmer nedostávali a ak aj prišiel náznak
nejakej šance, bola zlikvidovaná už v samotnom zárodku. O to nepochopiteľnejšie tak vyznieva, že v
úvode tretej tretiny im domáci dovolili návrat do zápasu. Vlci dokázali dvakrát "čudesne" skórovať a
mohlo sa zdať, že majú nakročené k obratu. Ten sa však našťastie nekonal, pretože Lamačania
odskočili znova na tri góly a hoci padol ešte jeden gól, dva dôležité body zostali v Lamači.
(ra)
gólový film zápasu:
1:0
2:0
3:0
3:1
3:2
4:2
5:2
5:3

J. Alföldy
J. Alföldy
J. Alföldy

(Juruška)
(Štefan)
(Juruška)

Šenšel
Juruška

(Juruška)
(Štefan)

VÝSLEDKY 10. KOLO
Pekníkova – Ziegelfeld 3:5
Hancop - Golden Boys 5:3
Slávia - Vrakuňa 3:1
Baltská - Nivy 1:7
Rebels - Black Diamonds 2:9

11.kolo
Golden Boys : SAV Lamač
4:6 (1:2,0:3,3:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: nehrali spolu

Z jasného zápasu napokon poriadna dráma

Domáci "Zlatí chlapci" sú určite jedným z príjemných prekvapení súťaže. Ako nováčik predvádzajú
pekný hokejbal a od začiatku súťaže sa udomácnili na vrchných poschodiach tabuľky. Od reštartu
sezóny sme si akosi zvykli na to, že SAVkári v kompletnom zložení ešte nenastúpili - bolo tomu tak aj
dnes. Nastúpil proti nim súper odhodlaný odčiniť včerajšiu prehru a tomu zodpovedal aj počet hráčov
na striedačke. Jasné, že o počte to nebýva, no pohľad na domácich "mlaďasov", behavých a
agresívnych v osobných súbojoch budil rešpekt. Opraty zápasu však po dvoch tretinách držali pevne v
rukách hostia...
Zápas ako remeň - opäť sa raz ukázalo, že ani za jasného vedenia sa nevypláca vypustiť čo i len
jedno striedanie. Po dvoch tretinách (podobne ako vo včerajšom zápase doma s Vlkmi) totiž SAVkári
pohodlne viedli a napriek tomu, že si v prestávke po druhej tretine čo to povedali, realita bola úplne
iná. Hoci sa od úvodu zápasu hral svižný hokejbal, predsa len boli hosťujúci SAVkári efektívnejší v
koncovke a aj herne boli lepší ako domáci. Rozumne rozložili sily a kontrolovali hru a jej priebeh.
Domáci však rozhodne neskladali zbrane a boli odhodlaní zápas zdramatizovať. Vďaka zbytočnému
poľaveniu Lamačanov sa im to aj dokonale podarilo. Hneď v úvodnej minúte strelili druhý gól,

zanedlho ďalší a keď dostali k dispozícii presilovku, ktorú využili zrazu svietilo na tabuli pre hostí
nepochopiteľných 4:5... Domácich hráčov bolo plné ihrisko. Tlačili sa pred bránku, nahadzovali tam
takmer každú loptičku a keďže im to tam začalo aj padať, niet sa čo čudovať. SAVkári v týchto fázach
nestíhali, boli pod tlakom a hoci sa niekoľkokrát ocitli sami zoči-voči domácemu gólmanovi, skórovať
dlho nedokázali. Našťastie sa im predsa len napokon podarilo streliť šiesty gól a na ten už domáci
zareagovať nedokázali. Zrodil sa tak konečný výsledok 4:6 a za predvedenú hru v prvých dvoch
tretinách azda aj zaslúžený. Platí teda, že po reštarte súťaže Lamačania nestratili ešte ani bod a
zaknihovali aj v poradí piatu výhru! Bodaj by to takto vydržalo čo najdlhšie.
Páni, dnes sme to našťastie napokon odbojovali, no ten výpadok v poslednej tretine sa nabudúce
nemusí vyplatiť. Klobúk dolu pred "Zlatými chlapcami", že to nezabalili ani za veľmi nepriaznivého
stavu a bojovali až do konca, čo im sily stačili. Myslím si, že ak budú aj v ďalšom priebehu súťaže
predvádzať takúto hru, play-off im neunikne.
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
2:5
3:5
4:5
4:6

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

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

J. Alföldy (Biely)

VÝSLEDKY 11. KOLO
Vrakuňa – Baltská 1:5
Vlci – Dúbravka 5:2
Nivy - Rebels 4:0
Black Diamonds - Hancop 0:4
Ziegelfeld - Slávia 8:0

12.kolo
SAV Lamač : Black Diamonds
1:2 (0:0,0:0,1:2)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 4:3,5:1,7:2

Víťazná séria ukončená

Dnes to veru nebol SAVkársky deň. Súper, s ktorým majú Lamačania jednoznačne lepšiu historickú
bilanciu nemal byť dnes pre domácich neprekonateľnou prekážkou. Opak bol však pravdou. Už-už sa
zdalo, že s účasťou na zápasoch sa to v domácom tíme začalo zlepšovať, no dnes to nabralo opačné
kontúry. Napriek zostave a okolnostiam však obhajcovi titulu velilo postavenie v tabuľke popasovať sa
o výhru aj so súperom hrajúcim na tri kompletné lajny. Lamačania si od úvodu vypracovali viacero
šancí a ak by po prvej tretine bolo 4:0 pre domácich, nemohol by nikto nič namietať. Realita však bola
na míle vzdialená - domáci sa totiž počas celého zápasu neuveriteľne trápili v koncovke a keďže sa

nikto z nich nedokázal presadiť strelecky, kruto za to zaplatili. Hosťujúce Diamanty azda ešte teraz
nechápu, ako sa k dvom bodom dopracovali. Síce toho smerom dopredu veľa nevyprodukovali (azda
iba s výnimkou niekoľkých minút v druhom dejstve) - skúšali to totiž väčšinou iba strelami z diaľky.
To, čo si dokázali vypracovať zlikvidovala pozorná domáca defenzíva spolu s gólmanom, no napriek
tomu slávili úspech. O výsledku zápasu rozhodla jedna strela takmer z celého ihriska... Hostia po nej
išli do vedenia, druhý gól pridali do prázdnej bránky a domáci už iba skorigovali 7 sek. pred koncom.
Neskoro. Príliš neskoro. Nečakané sa tak stalo skutočnosťou a hostia si odvážajú domov všetky body.
Gratulujeme.
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
0:2
1:2

Juruška

(Štefan)

VÝSLEDKY 12. KOLO
Rebels - Vrakuňa 2:9
Dúbravka - Pekníkova 0:6
Hancop - Nivy 1:3
Golden Boys - Vlci 2:7
Baltská - Ziegelfeld 1:6

13.kolo
HBK Nivy : SAV Lamač
10:2 (4:0,4:1,2:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2020/21: 1:1

Ďalší zápas bez bodu

Dnes to bude stručné. Zraneniami a chorobou zdecimovaní SAVkári sa snažili tento duel odložiť, no
domáci tím v tom bol maximálne "ústretový" a isto z nezištných "rýdzo športových" pohnútok
nesúhlasil, takže duel dopadol presne tak, ako sa dalo očakávať. Lamačania, ktorí nastúpili v počte
sedem hráčov v poli a gólman, z ktorých boli 100% fit a pripravení tak ako by sa žiadalo azda iba 2-3
síce boli odhodlaní niečo podniknúť, no napokon ostalo iba pri tom odhodlaní. Keďže domácich bolo
toľko, koľko možno v tejto sezóne ešte nie (veď sa ani poriadne nevošli na striedačku), bolo
pochopiteľné, že si Nivy dokráčali k víťazstvu, ktoré bolo zaiste "ťažko vybojované". Nepochybujeme,
že si ho na svojich sociálnych fórach patrične "vychutnajú"... Gratulujeme a prajeme, aby im tieto dva
body zabezpečili aspoň postup do play-off. Hosťujúcim Lamačanom, ktorí dnes prišli a nastúpili
ďakujeme a prajeme aby sa čo najskôr na ihrisku objavili všetci maródi.
(ra)
gólový film zápasu:
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
5:1

Šenšel

(S. Biely)

6:1
7:1
8:1
9:1
10:1
10:2

J. Biely (J. Alföldy)

VÝSLEDKY 13. KOLO
Ziegelfeld - Rebels 5:2
Vrakuňa - Hancop 1:4
Pekníkova – Slávia 6:2
Golden Boys – Dúbravka 5:2
Black Diamonds - Vlci 4:1

15.kolo
SAV Lamač : Ziegelfeld
4:4 (1:2,1:1,2:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 2:6

Dráma do posledných sekúnd

Hrať v "6,5 človeku" proti lídrovi tabuľky a obzvlášť keď to je Ziegelfeld - poviem vám, žiadna
sranda. Našťastie sa Lamačskí hokejbalisti po výprasku od Nív skonsolidovali, zabojovali a heroickým
výkonom každého jedného hráča získali dnes "zlatý" bod.... Teda možno zlatý, jeho cena sa pri
vyrovnanosti súťaže totiž ukáže až na konci základnej časti. Bolo to zaujímavé a nadmieru dramatické
stretnutie, ktoré všetkých prítomných aktérov držalo v napätí doslova do poslednej sekundy. Oslabení
domáci síce prehrávali o dva góly, no nevzdali to a dokázali v poslednej tretine skóre otočiť na svoju
stranu. Posledné slovo mali napokon hostia z Ziegelfeldu a tak sa zrodila, aj podľa priebehu, zaslúžená
remíza.
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
0:2
1:2
1:3
2:3
3:3
4:3
4:4

Juruška

(J. Alföldy)

Štefan
J. Alföldy (Juruška)
Šenšel
(Špoták)

VÝSLEDKY 15. KOLO
Rebels – Pekníkova 1:5
Vlci - Vrakuňa 7:4
Baltská – Slávia 3:2
Golden Boys – Nivy 6:1
Dúbravka - Black Diamonds 2:3

14.kolo-dohrávka
HBK Vrakuňa : SAV Lamač
2:6 (1:1,0:2,1:3)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 3:6

V dohrávke víťazstvo obhajcu

Po prvýkrát po reštarte súťaže boli Lamačania na kompletné tri lajny. Zázrak. Naopak, oslabený bol
dnes domáci tím. V dohrávanom zápase predchádzajúceho kola bolo pred samotným duelom ťažké
predpovedať konečný rezultát. SAVkári však prišli do haly po výhru a snažili sa tomu prispôsobiť aj
taktiku. V prvej tretine sa im to však nedarilo celkom dobre. Oslabený súper totiž dokázal držať
prekvapujúco krok aj v oklieštenej zostave. Darilo sa mu to aj preto, lebo Lamačania sa akosi nevedeli
správne nakopnúť. Od druhej tretiny však už prebrali opraty duelu do vlastných rúk a napokon si
dokráčali po cennú výhru a dva body do vyrovnanej tabuľky. Konečný výsledok nie celkom
odzrkadľuje dianie na ihrisku, pretože SAVkári nedokázali premeniť mnoho vyložených šancí, no na to
sme si už akosi v poslednej dobe zvykli. Dnes však boli dôležité iba body, ktoré putujú do Lamača.
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
2:5
2:6

Juruška

(Štefan)

Juruška (J. Alföldy)
Juruška (J. Alföldy)
Štefan
(J. Alföldy)
Juruška (Schuster)
Šenšel

(Juruška)

VÝSLEDKY 14. KOLO
Pekníkova - Baltská 9:4
Nivy - Vlci 6:6
Dúbravka – Slávia 5:6
Ziegelfeld – Hancop 7:0
Black Diamonds - Golden Boys 3:5

16.kolo:
SAV Lamač – voľno
VÝSLEDKY 16. KOLO:
Slávia – Rebels 9:2
Pekníková - Hancop 2:3
Vrakuňa - Golden Boys 0:7
Nivy - Black Diamonds 3:2
Dúbravka - Baltská 1:7
Ziegelfeld - Vlci 9:1

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U14
3.turnaj - Pruské

ŠK Rebels 91 Topoľčany – SAV Lamač 0:5 (0:3,0:2)

Góly: Al. Alföldy 2, Chudý, Požgay, Cabúk
Asistencie: Ad. Alföldy 3, Chudý, Al. Alföldy, Mazáček, Kasala, Mózeš
ŠK 98 Pruské – SAV Lamač 0:13 (0:7,0:6)

Góly: Chudý 4, Al. Alföldy, Kasala, Švarc po 2, Ad. Alföldy, Požgay, Cabúk
Asistencie: Al. Alföldy 5, Ad. Alföldy, Kasala po 3, Požgay, Chudý po 2, Kohút, Cabúk, Mazáček, Mrva, Mózeš
Priebežné tabuľky po 3. turnajoch
sk. ZÁPAD
Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

SAV Lamač

6

6

0

0

57:1

12

2.

Iepuri D.N.Ves

6

5

0

1

43:15

10

3.

Nitrianski Rytieri Nitra

6

3

1

2

21:16

7

4.

Rebels 91 Topoľčany

5

3

0

2

20:13

6

5.

HBK Roconaba Zohor

7

0

1

6

13:36

1

6.

ŠK 98 Pruské

6

0

0

6

1:74

0

tím Gajary Flames odstúpil zo súťaže - jeho výsledky anulované...

sk. VÝCHOD
Z

V

R

P

Skóre

Body

1. Lords Ball Svit

8

7

0

1

43:13

14

2. Hokejbal Prešov

6

5

0

1

26:7

10

3. Medokýš Martin

9

5

0

4

31:32

10

4. Popradskí Piráti

8

3

1

4

21:25

7

5. Kometa Vrútky

8

3

1

4

25:32

7

6. MŠK Spišská Belá

9

0

0

9

13:50

0

17.kolo
SAV Lamač : AHK Pekníkova
1:3 (0:2,1:0,0:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 1:6

Obetavý výkon na body nestačil

Bojovný a obetavý výkon domácich Lamačanov dnes na body nestačil. Potvrdilo sa, že hosťujúca
Pekníčka je nie nadarmo v tabuľke na druhom mieste. Po jednoznačnom výsledku vo vzájomnom
zápase na jeseň to tentokrát nemali AHKáči také jednoduché. Nič to však domácim nebolo platné,
pretože body putovali do Dúbravky. O výsledku vlastne rozhodla jedna minúta v prvej tretine, kedy
Lamačania inkasovali dva "zlepence" a hostia už svoje vedenie do konca nepustili. Kto ten zápas videl,
ťažko uverí, že výsledok bol "iba o dva". Lepšie povedané, ťažko by tomu uveril, keby bol na ihrisku o
8:55, pretože domácich bolo v tej chvíli pripravených hrať iba 3+1. Našťastie doslova "o minútu
dvanásť" dorazili ďalšie dva kusy a tak mohli domáci aspoň nastúpiť... Prítomní diváci už iba uzatvárali
stávky, či dnes padne "desina". Toľko teda k počtu a zostave, je to totiž v poslednom čase ako
obohraná platňa, takže načo viac. V úvode boli preto domáci pozorne zatiahnutí vzadu a hrali to, čo
bolo treba. Darilo sa to takmer až do konca tretiny, potom však prišla oná spomínaná minúta a bolo
0:2. Hostia boli isto spokojní, nadmieru pokojní a bezstarostní. Domácim bolo jasné, že napriek tomu,
kto dnes prišiel, bude treba aj útočiť a tak do druhej tretiny hernú "filozofiu" akosi upravili. Čuduj sa
svete, ono to fungovalo. Tlačili sa aj dopredu a zrazu hosťujúci favorit tiež začal robiť chybičky.
Lamačania si vypracovávali stále viac a viac šancí a jednu aj dokázali premeniť. Znížili zaslúžene, no
najmä sa presvedčili, že aj s "nabitou" Pekníčkou sa dá hrať. Hostia v tejto tretine ohrozovali
domáceho gólmana iba z úctyhodnej diaľky, pretože domáci ich až pred ňu takmer nepustili. No
vzhľadom k tomu, že SAVkári skórovali iba raz, dá sa povedať, že kontrolovali hru. Keďže sa žiadny
gólostroj nekonal, domáci hoci takmer bez síl, stále cítili šancu na prekvapko. Do poslednej tretiny dali
aj zvyšky energie a keby premenili aspoň pár tutoviek, mohol byť výsledok iný. Nepodarilo sa... bolo
pochopiteľné, že aj hostia viac zapli a nie raz zatlačili vyšťavených domácich do vlastného pásma...
nádej vtedy držal najmä Bziňo v bráne. Rozhodujúci gól z hosťujúcich hokejok však stále neprichádzal
a tak Lamačania "vypľúvali dušu" (a možno aj niečo iné) až do samotného konca. Záverečná powerplay im však úspech nepriniesla, naopak klinec "zabili" hostia - 1:3.
Škoda, chýbalo málo a mohlo sa vzhľadom na rozloženie síl zrodiť prekvapenie. Čo už... hanbu si
však dnes domáci určite nespravili.
(ra)

gólový film zápasu:
0:1
0:2
1:2
1:3

Šenšel (Pšenko)

VÝSLEDKY 17. KOLO
Hancop - Slávia 8:0
Rebels - Baltská 2:10
Golden Boys - Ziegelfeld 0:11
Nivy - Dúbravka 13:2
Black Diamonds - Vrakuňa 6:2

18.kolo
Slávia Právnik : SAV Lamač
2:7 (2:4,0:2,0:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 0:4

Dôležité víťazstvo pri rozlúčke s Engerau arénou

Lamačania sa na svoj posledný zápas v Engerau aréne dobre naladili. Bojovný a obetavý výkon z
domáceho duelu s Pekníčkou si preniesli aj do haly, v ktorej sa budúci víkend odohrajú posledné dva
duely a potom "ľahne popolom". Podobne ako už mnoho športových stánkov v Bratislave aj tento
musí chtiac-nechtiac ustúpiť developerským záujmom... Darmo, amatérsky šport je v dnešnej
spoločnosti zrejme kdesi na konci záujmu. No nič, toľko na tému "podpora športu v dnešnej už aj tak
ťažkej dobe" a poďme k samotnému duelu. Lamačania od úvodu na súpera vyrukovali s aktívnou
celoplošnou hrou a jasným zámerom čo najskôr skórovať. To sa aj podarilo a skóre neskôr aj utešene
narastalo. Domáci Právnici na chvíľku zodvihli hlavy, keď v priebehu 2 minút dvakrát skórovali, no na
väčšiu dramatizáciu zápasu to nestačilo. Napriek niekoľkým ďalším sľubným pokusom a šanciam už
skórovať našťastie nedokázali a tak SAVkári doviedli duel do víťazného konca. Skórovali totiž v
ďalšom priebehu ešte trikrát a pripísali si tak dôležité dva body do nabitej a vyrovnanej tabuľky.
Za zmienku ešte stojí fakt, že premiérový gól v lamačskom drese si pripísal náš klubový benjamín
Samko Biely, ktorému ku nemu gratulujeme a želáme mu, aby mu to "padalo" čo najdlhšie .
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
0:2
0:3
0:4
1:4
2:4
2:5
2:6
2:7

J. Alföldy
Šenšel
S. Biely
J. Alföldy

(Šenšel)
(S. Biely)
(Štefan)

Mancál
Schuster (Šenšel)
Šenšel
(Schuster)

VÝSLEDKY 18. KOLO
Vlci - Pekníkova 4:4
Vrakuňa – Nivy 0:4
Ziegelfeld - Diamonds 5:0 k.
Dúbravka - Rebels 11:4
Baltská - Hancop 0:3

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U14
4.turnaj - Topoľčany

SAV Lamač - ŠK Rebels 91 Topoľčany 8:0 (4:0,4:0)
Góly: Al. Alföldy 3, Ad. Alföldy 2, Chudý, Mazáček, Mrva
Asistencie: Chudý, Cabúk po 3, Ad. Alföldy, Al. Alföldy po 2, Dulík, Sedláček

HBC Iepuri D.N. Ves – SAV Lamač 0:6 (0:3,0:3)
Góly: Ad. Alföldy 2 Chudý, Švarc, Mrva, Mazáček
Asistencie: Sedláček 2, Al. Alföldy, Ad. Alföldy, Chudý, Mózeš, Švarc, Dulík
Priebežné tabuľky po 4. turnajoch
sk. ZÁPAD
Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

SAV Lamač

8

8

0

0

71:1

16

2.

Iepuri D.N. Ves

8

6

0

2

54:23

12

3.

Rebels 91 Topoľčany

8

4

1

3

28:25

9

4.

Nitrianski Rytieri Nitra

8

3

2

3

26:30

8

5.

HBK Roconaba Zohor

8

1

1

6

21:37

3

6.

ŠK 98 Pruské

8

0

0

8

3:87

0

tím Gajary Flames odstúpil zo súťaže - jeho výsledky anulované...

sk. VÝCHOD
Z

V

R

P

Skóre

Body

1. Lords Ball Svit

11

10

0

1

49:14

20

2. Hokejbal Prešov

9

7

0

2

30:11

14

3. Medokýš Martin

12

6

1

5

40:40

13

4. Kometa Vrútky

11

4

3

4

41:42

11

5. Popradskí Piráti

11

3

2

6

25:31

8

6. MŠK Spišská Belá

12

0

0

12

21:68

0

19.kolo-dohrávka
SAV Lamač : HBK Baltská
2:1 (1:1,0:0,1:0)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 1:5

Dôležité víťazstvo v dohrávke

V netradičnom čase, uprostred týždňa, sa dnes v Lamači dohrávalo víkendové kolo. Lamačanom,
ktorí v prvom vzájomnom dueli na jeseň svojmu súperovi podľahli jednoznačne 1:5 mali čo hosťom

vracať. Oba celky nastúpili v nekompletnom zložení a bolo zrejmé, že dôraz sa bude dnes klásť najmä
na pozornú obranu. SAVkári sa od úvodu snažili byť aktívni, no bezhlavo sa dopredu nehrnuli. Vyrážali
skôr zo zabezpečenej obrany a hrozili aj strelami z diaľky. To jednoznačne behavejší hostia z Baltskej
sa skôr rozhodli domácich čo najskôr ubehať a premeniť nejakú tú šancu na úvodný gól. Ten sa však
podarilo streliť Lamačanom. A gól to bol veru parádny - strela priamo do šibenice. Dôležitý náskok
však domáci neudržali, pretože 3 sekundy pred koncom tretiny nezahrali najlepšie buly a hostia
rovnako utešenou strelou zrovnali. V druhom dejstve sa akcie prelievali z jednej na druhú stranu,
šance boli pred oboma bránkami, no pozorní gólmani všetko vyriešili. Po dvoch tretinách bolo teda 1:1
a každému bolo jasné, že ďalší gól môže byť už ten rozhodujúci. Domáci hráči bojovali a aj v tretej
tretine si vytvárali mnoho šancí, v tejto tretine aj viac ako hostia, no gól nie a nie padnúť... Síl na
oboch stranách ubúdalo. Keď sa zdalo, že dnes to bude deľba bodov, udreli z poslednej akcie domáci
SAVkári a po prudkej strele sa zaslúžene tešili z gólu, keď loptička prepadla hosťujúcemu gólmanovi
do siete.
Dramatické a zaujímavé stretnutie tak napokon preklopili na svoju stranu Lamačania a pripísali si
veľmi dôležité 2 body do vyrovnanej tabuľky.
(ra)

gólový film zápasu:
1:0
1:1
2:1

Schuster (R. Alföldy)
J. Alföldy

(R. Alföldy)

VÝSLEDKY 19. KOLO
Vlci - Slávia 4:2
Vrakuňa - Dúbravka 3:3
Nivy - Ziegelfeld 1:6
Hancop - Rebels 10:1
Golden Boys - Pekníkova 4:3

20.kolo
Rebels Petržalka : SAV Lamač
3:7 (1:3,2:1,0:3)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 3:9

Tvrdo vybojované, no zaslúžené víťazstvo

V náročných podmienkach (dážď a vietor) a navyše na plastovom povrchu, ktorý je šmykľavý aj za
sucha a nieto po daždi nastúpili SAVkári po štvrtkovom víťazstve v dohrávke na ihrisku posledného
tímu tabuľky. Domáci Rebeli síce beznádejne "okupujú" poslednú priečku tabuľky, no na tomto ihrisku
netradičných rozmerov a s plastovým povrchom dokázali narobiť nemálo problémov viacerým
súperom. Bolo si preto treba dávať veľmi dobrý pozor a nestratiť koncentráciu ani na chvíľku.
Lamačania, ktorí mali v nohách náročnú štvrtkovú dohrávku nastúpili s cieľom čo najskôr skórovať a
dostať sa tak do hernej pohody. Opak bol však pravdou - po niekoľkých nevyužitých šanciach udrelo
na druhej strane a domáci sa ujali vedenia po nahodenej lopte spoza bránky. Našťastie dokázali hostia
pomerne rýchlo kontrovať a bolo vyrovnané. Po ďalších dvoch pekných akciách pridali dva góly a tak
na prestávku sa išlo za zaslúženého stavu 1:3. Druhá tretina však hosťom vôbec nevyšla... Akosi
"vyprázdnili" priestor, často sa tlačili dopredu a prepadávali. Rebeli sa tak častejšie dostávali do
prečíslení 2 na 1 a hrozili stálym nebezpečím. Dokázali znížiť v presilovke a nedlho nato dokonca
vyrovnali, keď Lamačania nedôrazne pokryli predbránkový priestor. Našťastie v závere tretiny SAVkári

tiež využili presilovku a opäť preklopili skóre na svoju stranu - 3:4. V prestávke sa na striedačke hostí
čo to povedalo a v poslednej tretine to už vyzeralo ako v tej prvej. Hostia opäť využili presilovku,
skórovali aj z nájazdu a dotiahli zápas do víťazného konca.
Hoci sa domáci hráči aj v poslednej tretine snažili so zápasom niečo spraviť, nedokázali sa presadiť.
Strely z väčšej vzdialenosti blokovali hosťujúci hráči a čo prešlo, zlikvidoval ich gólman. Lamačania tak
zaknihovali "povinné" víťazstvo, no aj sami si uvedomujú, že sa vôbec nerodilo ľahko. Dva body však
potvrdili a za bojovnosť si ich aj zaslúžili.
(ra)

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

Mancál
Kotes
Kotes

(Vašíček)
(S. Biely)

Juruška
(J. Biely)
Vašíček
(R. Alföldy)
Juruška
(Vašíček)
R. Alföldy (S. Biely)

VÝSLEDKY 20. KOLO
Slávia - Golden Boys 2:7
Baltská - Vlci 6:3
Dúbravka - Hancop 4:7
Ziegelfeld - Vrakuňa 5:0 k.
Pekníkova - Black Diamonds 10:0

21.kolo-dohrávka
SAV Lamač : Hancop D. Hony
0:4 (0:1,0:1,0:2)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 6:4

V dohrávke jednoznačné víťazstvo hostí

V ďalšej štvrtkovej dohrávke tentokrát Lamačania neuspeli. Narazili totiž na odvekého rivala a dnes
nadmieru konsolidovaného a sústredeného súpera Hancop. Hostia dnes neponechali nič náhode, o
čom svedčil už len pohľad na ich striedačku, na ktorej sa tiesnilo 13 či 14 hráčov pripravených
zasiahnuť do tohto duelu. Naopak, domáci tím stále zdecimovaný zraneniami (ale to nemá byť
výhovorka) v oklieštenej zostave, no o to viac odhodlanej. Bolo zrejmé, že domáci hráči budú
predovšetkým pozorne brániť a snažiť sa využiť zaváhanie súpera. Žiaľ, hosťujúci hráči dnes
chybovali minimálne a od úvodu zobrali opraty zápasu do svojich rúk. Zasypali domáceho gólmana
spŕškou striel, skórovali v presilovej hre a preto bolo po prvej tretine 0:1. Treba povedať, že domáci v
celom zápase veľa toho smerom dopredu nepredviedli. Vypracovali si azda iba 4 či 5 situácii, ktoré sa
dajú nazvať šancami, no nevyužili ich. Po dvoch tretinách bolo 0:2, keď Hancopáci skórovali opäť z
presilovky . Treba však chlapsky priznať, že iba vďaka Bziňovi v domácej bránke to bolo iba o dva.
Pochytal neuveriteľné množstvo striel a dával domácim stále šancu zotrvať v zápase. Lamačania však
ani v tretej tretine nedokázali skórovať, hostia pridali ešte ďalšie dva góly a bolo po zápase.
Hoci sa SAVkári snažili so zápasom niečo spraviť, nedokázali sa presadiť. Dnes proste nemali deň a
súper ich takmer do ničoho nepúšťal... Treba objektívne priznať, že hostia boli počas celého zápasu
prevahu a vyhrali absolútne zaslúžene. Okrem štyroch gólov totiž nastrelili niekoľkokrát žrď a nebyť

Bziňa v domácej bránke, mohlo to byť aj horšie. No nič, treba sa otriasť a rýchlo zregenerovať,
pretože už v sobotu čaká SAVkárov ďalší náročný zápas.
(ra)

gólový film zápasu:

0:1 - 0:4

VÝSLEDKY 21. KOLO
Black Diamonds - Slávia 6:5
Golden Boys - Baltská 4:3
Vlci - Rebels 15:2
Ziegelfeld - Dúbravka 2:1
Nivy - Pekníkova 2:2

22.kolo
BHC Dúbravka : SAV Lamač
1:4 (0:3,1:1,0:0)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 0:8

Víťazstvo, ktoré sa nerodilo ľahko

Po neúspešnej štvrtkovej dohrávke s Hancopom nastúpili Lamačania proti domácim matadorom z
Dúbravky. Nevídané-neslýchané, SAVkárov sa na tento zápas zišlo neuveriteľných 12 ks! Aj podľa
postavenia tímov v tabuľke to mala byť jednoznačná záležitosť obhajcu trofeje. Samotný zápas však
ukázal, že to vôbec nebolo také jednoduché. Domáci tím posilnený najmä na brankárskom poste bol
odhodlaný bodovať. Úvodná tretina však z ich strany nebola dobrá - SAVkári od začiatku pritápali "pod
kotlom" a snažili sa otupiť snahu domácich strelením nejakých gólikov. Po pekných kombináciách
strelili dva utešené góly, domácim borcom odskočili a keď v poslednej minúte prvej tretiny premenili
aj trestné strieľanie bolo veľavravných 0:3. Potom však hostia nepochopiteľne ubrali nohy z plynu...
Šancí si vytvorili dosť (aj na dva zápasy), no s pribúdajúcimi minútkami iba svojou nepresnosťou a
nedôrazom spravili z domáceho gólmana hrdinu. Ten však chytal aj tak výborne a množstvo príležitostí
Lamačanom zmaril aj sám. Domáci borci, vidiac trápenie súpera v koncovke, sa osmelili aj smerom
dopredu a veru nebyť pozorného gólmana Lamačanov, mohlo byť všelijako. Hostia mali síce veľkú
prevahu, no svojou nedisciplinovanosťou ponúkli súperovi šancu v presilovkách. Jednu z nich aj
Dúbravčania využili na zníženie, našťastie SAVkári zanedlho skórovali a opäť to bolo o tri. Potom sa k
presilovke v druhej tretine dostali aj hostia, uzamkli domácich pred svojim gólmanom, no keďže
dokázali iba nastreliť trikrát žrď, skóre sa už nemenilo. Ona sa vlastne nemenilo už vôbec - v tretej
tretine totiž žiadne mužstvo nedokázalo dotiahnuť do úspešného konca žiadnu s vypracovaných
príležitostí a tak bol konečný rezultát 1:4.
Nuž, ide sa ďalej... "Povinné" dva body do vyrovnanej tabuľky si Lamačania pripísali, no s blížiacim
sa koncom základnej časti je jasné, že o čo najlepšiu pozíciu pred play-off bude treba ešte tvrdo
zabojovať.
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
0:2
0:3
1:3
1:4

S. Biely
(J. Alföldy)
Mancál
(J. Alföldy)
R. Alföldy (TS)
J. Alföldy (Mancál)

VÝSLEDKY 22. KOLO
Pekníkova - Vrakuňa 8:1
Hancop - Vlci 5:0k.
Slávia - Nivy 1:6
Baltská - Black Diamonds 2:0
Rebels - Golden Boys 4:14

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U14
5.turnaj - Zohor
SAV Lamač - HBC Iepuri D.N. Ves 3:0 (3:0,0:0)

Góly: Ad. Alföldy 2, Mrva
Asistencie: Švarc 2, Al. Alföldy, Dunajčík

Nitrianski Rytieri Nitra – SAV Lamač 2:2 (0:0,2:2)

Góly: Mrva, Al. Alföldy
Asistencie: Al. Alföldy, Ad. Alföldy, Švarc

Konečné tabuľky po 5. turnajoch
sk. ZÁPAD
Mužstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

SAV Lamač

10 9

1

0

76:3

19

2.

Iepuri D. N. Ves

10 6

0

4

54:32

12

3.

Rebels 91 Topoľčany 10 5

1

4

37:31

11

4.

Nitrianski Rytieri Nitra

10

4

3

3

34:32

11

5.

HBK Roconaba Zohor

10

3

1

6

33:40

7

6.

ŠK 98 Pruské

10

0

0

10

3:99

0

tím Gajary Flames odstúpil zo súťaže - jeho výsledky anulované...
o poradí na 3. a 4. mieste rozhodli vzájomné zápasy
sk. VÝCHOD
Mužstvo

R

P

Skóre

Body

1.

Hokejbal Prešov

Z

15 13 0

V

2
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2.

Lords Ball Svit

15 11 0
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3.

Medokýš Martin

15 9

1
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4.

Kometa Vrútky

15

5

3

7

45:55

13

5.

Popradskí Piráti Poprad

15

4

2

9

36:47

10

6.

MŠK Spišská Belá

15

0

0

15

21:93

0

mužstvá zvýraznené tučne postupujú na Finálový turnaj SHbE U14

23.kolo
Vlci K. Ves : SAV Lamač
3:5 (2:0,1:3,0:2)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 3:5

Ťažká šichta na najmenšom ihrisku v lige

Poriadne náročný zápas... SAVku čakal zápas na netypickom ihrisku - najmenší "stánok" na hokejbal
je totiž domovom karloveských Vlkov. Súper, s ktorým mala v prvej polovici súťaže SAVka doma
problémy a takmer stratila už vyhratý zápas, sa dokázal výborne adaptovať na tomto malom
"pieskovisku". Domácich Vlkov bolo plné ihrisko - krátke prihrávky, jedna strela za druhou a najmä
vysoké nasadenie. Naopak, Lamačania nie a nie sa v prvej tretine dostať do tempa. Niet divu, že na
prvú prestávku sa išlo za stavu 2:0. Až v samom záver tejto tretiny sa podarilo hosťom aj častejšie
ohrozovať domáceho gólmana. Cez prestávku si SAVkári čo to povedali a výsledok sa začal dostavovať
ihneď - prvé buly a gól už po dvoch sekundách druhej tretiny... Zanedlho vyrovnanie po peknej
kombinácii a zrazu bolo plné ihrisko zase hostí. Domáci boli dosť zaskočení, no ďalší gólový úder
pridali oni. Na druhú prestávku sa však išlo za nerozhodného stavu, pretože Lamačania dokázali zase
vyrovnať! Keďže Lamačania definitívne pochopili ako treba na tomto ihrisku hrať a najmä uspieť,
posledná tretina už patrila gólovo iba im. Hoci domáci Vlci robili pre víťazstvo čo mohli, zuby si
vylámali na pozornej obrane, ktorá zblokovala množstvo striel. Čo sa dostalo cez ňu, zlikvidoval
pozorný gólman. Naopak, hostia dokázali skórovať a posledný gól potom pridali do prázdnej bránky
pri snahe domácich vyrovnať v hre bez brankára.
Dnes to bolo azda náročnejšie ako si SAVkári pripúšťali, no naplno sa prejavili špecifiká hry na
takomto ihrisku. Dôležité však bolo, že potrebné 2 body putovali do Lamača.
(ra)
gólový film zápasu:
1:0
2:0
1:2
2:2
3:2
3:3
3:4
3:5

J. Alföldy
J. Biely

(Juruška)
(R. Alföldy)

Juruška
(J. Alföldy)
R. Alföldy (J. Alföldy)
J. Alföldy

VÝSLEDKY 23. KOLO
Ziegelfeld - Pekníkova 1:1
Golden Boys - Hancop 7:1
Vrakuňa - Slávia 5:1
Nivy – Baltská 7:2
Black Diamonds - Rebels 8:1

24.kolo
SAV Lamač : Golden Boys Vrakuňa
2:5 (2:0,0:4,0:1)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 6:4

Premárnená šanca na dobrý výsledok

Po sobotňajšom vydretom víťazstve na Vlkoch čakal na SAVku na domácom ihrisku tretí tím
priebežnej tabuľky - nevyspytateľní "Zlatí chlapci". Na jeseň ich SAVka porazila o dva góly, no
jednoduché to nebolo. Rovnako náročný duel sa dal očakávať aj v nedeľu v Lamači. Domáci v zostave
obmenenej oproti sobote, no o to viac nabudení robiť súperovi nemalé problémy. Golden Boys sa
svojimi výkonmi v tomto ročníku zaradili medzi príjemné prekvapenia, no najmä ich výsledky
"vystrelili" až na priebežnú 3.priečku. Lamačania však od úvodu odhodili akýkoľvek rešpekt pred
súperom a v prvej tretine jednoznačne dominovali. Súpera takmer k ničomu nepustili, bojovali a
výsledkom boli dva utešené góly v sieti hostí. V druhej tretine sa však obraz hry zmenil. Súper sa začal
čoraz viac tlačiť pred bránku, no dlho neúspešne. Potom však prišiel kontroverzný moment, kedy Zlatí
chlapci dosiahli gól evidentne nohou, no po dlhých diskusiách ho rozhodca napokon uznal a od tohto
momentu domáci akoby "odišli". Cítiac krivdu stratili koncentráciu, hostia dokázali streliť ďalšie
zlepené góly a vlastne v tejto tretine rozhodli o osude celého zápasu. Po dvoch tretinách totiž otočili
na 2:4 a bolo po zápase. Hoci sa domáci v treťom dejstve snažili s výsledkom niečo spraviť, síl nebolo
nazvyš a už nedokázali prekonať obranu hostí. Konečné skóre azda ani nevyjadruje to, čo sa na
ihrisku dialo... To však už teraz nie je dôležité, hosťujúci tím si body odviezol do Vrakune.
Škoda, veľká škoda... ak by totiž v druhej tretine dokázali SAVkári premeniť niektorú zo šancí, ktoré
si vypracovali, mohlo to vyzerať a dopadnúť aj inak. Čakajú nás ešte dva náročné zápasy, v ktorých sa
treba popasovať o čo najvýhodnejšiu pozíciu do play-off. Na konci základnej časti sa totiž bude počítať
každý jeden bodík.
(ra)
gólový film zápasu
1:0
2:0
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5

T. Thron
Mancál

(Kotes)

VÝSLEDKY 24. KOLO
Baltská - Vrakuňa 6:1
Dúbravka - Vlci 6:2
Rebels – Nivy 4:14
Hancop - Black Diamonds 10:4
Slávia - Ziegelfeld 1:4

SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA U14
FINÁLOVÝ TURNAJ O MAJSTRA SLOVENSKA
(Bratislava)
Od finálového turnaja SHbE U14 ubehlo už pár dní, no ešte teraz pri písaní krátkeho pokecu sa mi
slová hľadajú ťažko. Ak by som mal nejako výstižne okomentovať jedným slovom to, čo sme v nedeľu
1.5.2022 s našimi zverencami a priaznivcami prežívali, použil by som asi sklamanie, alebo ľútosť?
Sklamanie z toho, že naše dvojročné spoločné úsilie (keďže minulá sezóna sa kvôli covidu nedohrala)
nevyústilo do vytúženého konca. Ľútosť nad premárnenou šancou tejto výbornej generácie malých
hokejbalistov (a skvelej partie kamarátov) dosiahnuť na titul majstra Slovenska. Už pred dvoma rokmi
sme siahali na titul v kategórii U12, doslova sme už ten pohár držali za jedno ucho, no nevyšlo to a
väčšina chlapcov bola vtedy pri tom. Teraz sme opäť dokázali prejsť základnou časťou súťaže ako
"nôž maslom", bez jedinej prehry. Ako sa však ukázalo, bolo na škodu veci, že našu skutočnú silu
preveril iba úplne posledný zápas súťaže. Chýbala nám konfrontácia s lepšími súpermi. Ako ukázal aj
finálový turnaj, mužstvá na Východe boli vyrovnanejšie a o postup museli viac bojovať. Boli sme na to
ale pripravení a presne sme vedeli, čo môžeme očakávať. Do semifinálového duelu sme vstúpili
výborne. Prvých 10 min. sme súpera nepustili z tretiny, vypracovali sme si 4-5 čistých šancí, no ako na
potvoru, "zvlhol nám pušný prach" - práve teraz! Nedokázali sme streliť gól. Sviťania sa tak pomaličky
otriasli a v druhom dejstve sa v presilovke ujali vedenia. SAVkárska odpoveď prišla o pár minút a opäť
sme mali ďalšie šance preklopiť duel na našu stranu. Posledný gól duelu však dali hostia a aj napriek
našej snahe v záverečnej presilovke (dokonca s odvolaným gólmanom) víťazstvo už udržali. Škoda,
veľká škoda a obrovské sklamanie. Veď prečo to nenapísať - chceli sme proste zlato. Nevyhral lepší,
ale šťastnejší. Slzičky po zápase ale neboli na mieste, veď sme sa rozhodne nemali za čo hanbiť. Ten,
kto duel videl, musí mi dať za pravdu. Po nevyužitej šanci na finále však slúži chlapcom ku cti, že sa
dokázali otriasť a duel o bronz zvládli. Hoci to bol duel takmer ako cez kopirák a opäť sme museli
otáčať skóre, bronzové medaily zavesili napokon na krk nám, Lamačanom. A to je dobre, pretože keď
sa na takomto turnaji vyhrá posledný zápas, je to úspech - veď napokon, placka je placka! Paradoxne,
práve v tom druhom dueli sme podali horší výkon ako v semifinále, no uspeli sme... ale tak to už
niekedy v športe chodí. Aj keď sme my tréneri cítili, že sme mali jednoznačne na viac, v očiach
chlapcov sa zračila (už s medailami na krku) spokojnosť - a tak je to správne.
Dovoľte mi na tomto mieste za nás trénerov chlapcom poďakovať za ich ochotu tvrdo pracovať a ísť
za našim spoločným cieľom. Počas dvoch rokov bolo vidieť, že sa každým tréningom, každým
zápasom zlepšujú a posúvajú vpred. Azda im naše rady a odovzdané skúsenosti pomôžu v ich ďalšej
hokejbalovej kariére. Poďakovať chceme určite aj rodičom. Za ich dôveru v nás a našu víziu a tiež za
podporu tímu na každom turnaji. Bez ich podpory by sme to až k tejto medaile nedotiahli A aká bude
budúcnosť mládežníckeho hokejbalu v SAVke? Musíme to poriadne zvážiť, premyslieť to - na
hokejbalovom zväze totiž posunuli nasledujúcu vekovú kategóriu až o tri roky na U17, takže v tomto
momente je ťažké odhadnúť ako to bude. Každopádne nás ešte na záver tejto sezóny čakajú nejaké
turnaje, takže sa určite onedlho opäť vidíme a už teraz sa na všetkých tešíme.
VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO TURNAJA
štvrťfinále:
Iepurii D.N.Ves - Medokýš Martin 0:3
Lords Ball Svit - Rebels 91 Topoľčany 5:0
semifinále:
SAV Lamač - Lords Ball Svit 1:2 (0:0,1:2)

Góly: Adamkovič
Asistencie: Švarc, Sedláček

Hokejbal Prešov - Medokýš Martin 0:1 sn
o 5.miesto:
Iepurii D.N.Ves - Rebels Topoľčany 8:3
o 3.miesto:
Hokejbal Prešov – SAV Lamač 1:3 (1:2,0:1)

Góly: Al. Alföldy, Adamkovič, Chudý
Asistencie: Ad. Alföldy, Cabúk, Husák
FINÁLE
Lords Ball Svit - Medokýš Martin 6:1

Konečné poradie SHbE U14 sezóna 2021/22
1. Lords Ball Svit
2. Medokýš Martin
3. SAV Lamač
4. Hokejbal Prešov
5. Iepurii D.N.Ves
6. Rebels 91 Topoľčany

25.kolo
Black Diamonds : SAV Lamač
1:5 (0:2,0:1,1:2)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 2:1

Jednoznačný priebeh a zaslúžené víťazstvo v oklieštenej zostave

Dni pred samotným duelom, v ktorom mali Lamačania svojmu súperovi čo vracať (nečakaná prehra
1:2 v prvom zápase) boli náročnejšie ako samotný zápas. Viem, že to bude znieť ako obohraná platňa,
no je záver základnej časti, o postavení tímov pred play-off rozhoduje každý bod, ba dokonca každý
gól a SAVkári riešia to, či budú vôbec schopní nastúpiť! Do poslednej možnej chvíle nebolo jasné, či
sa nájde aspoň päť hráčov a brankár, ktorí budú schopní odohrať duel (po koľký krát už v tejto
sezóne?). Napokon sa to síce podarilo, našlo sa "sedem statočných" (vrátane gólmana), no v zostave,
v ktorej veru SAV ešte nenastúpila. Nedalo sa predpokladať, čo ich čaká, pretože súper stále reálne
bojuje o postup do vytúženého play-off. Bolo teda jasné, že hostí dnes nebude čakať nič jednoduché.
Domáce Diamanty nastúpili na tri kompletné lajny a odhodlané spraviť pre úspech všetko, čo sa bude
dať, na strane druhej zraneniami a inými okolnosťami oslabený obhajca titulu, ktorému "povinnosť"
akosi velila odčiniť zahanbujúcu prehru z prvého vzájomného duelu. Hostia podporovaný "nehrajúcim

kapitánom" na striedačke od úvodu pozorne bránili a snažili sa kontrolovať loptičku čo najdlhšie na
svojich hokejkách. Domáci boli v úvodnej tretine hrou oslabeného súpera tak zaskočení, že smerom
dopredu nedokázali vymyslieť takmer nič, naopak hostia dokázali dvakrát skórovať. Domáci mohli byť
radi, že inkasovali iba dva góly, pretože hostia mali ďalšie možnosti skórovať. Domáci iste, vzhľadom
na všetky okolnosti, takýto priebeh určite nečakali a preto boli odhodlaní v druhom dejstve s
výsledkom niečo urobiť. Ich ambície však pohasli hneď po úvodnom buly, pretože SAVka dala tretí gól
a hrala úplne v pohode. Od polovice zápasu však hosťom začali logicky ubúdať sily. Diamanty vycítili
šancu a v druhej polovici tretiny si dokázali vypracovať niekoľko výborných šancí na skórovanie.
Vďaka Bziňovi v bráne však hostia odolali a po druhej tretine tak bolo pohodlných 0:3. Nebol však
ešte koniec a bolo jasné, že domáci borci, nemajúc už čo stratiť, spustia "oheň a síru". Po niekoľkých
príležitostiach však padol gól na druhej strane a bolo po zápase. Domáci síce dokázali predsa len
znížiť, no posledné slovo mali hostia a duel už dotiahli rozumnou a najmä obetavou hrou až do konca.
Opäť sa potvrdilo, že Lamačania sa práve v prípadoch, keď je ich málo akosi dokážu ešte viac
zomknúť a predviesť kolektívny a obetavý výkon na hraniciach svojich momentálnych možností. Hoci
to pred samotným duelom vyzeralo všelijako, v ňom to bolo azda jednoduchšie ako sa predpokladalo.
Ten kto duel videl mi musí dať za pravdu - SAVkári totiž až na niekoľko minút druhej tretiny mali tento
zápas pod kontrolou a skórovať mohli aj viac ako päťkrát. Dobrá práca borci, no prosím, už nikdy viac
v takomto počte...!
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
0:2
0:3
0:4
1:4
1:5

Vašíček
Mancál
Juruška
Juruška

(Juruška)
(Juruška)
(R. Alföldy)
(Mancál)

Juruška

(Vašíček)
VÝSLEDKY 25. KOLO
Vrakuňa – Rebels 6:3
Pekníkova - Dúbravka 2:3
Nivy - Hancop 5:2
Vlci - Golden Boys 2:4
Ziegelfeld - Baltská 5:0 k.

26.kolo
SAV Lamač : HBK Nivy
2:4 (1:0,0:1,1:3)
vzájomné zápasy v sezóne 2021/22: 2:10

Statočný výkon na súpera nestačil

Predchádzajúci komentár po minulotýždňovom zápase končil prosbou - už nikdy viac v takom počte.
Prešiel týždeň a naplnili sa tie najčernejšie obavy. SAVkári totiž nastúpili v ešte menšom počte ako
minule! Áno, aj to sa ešte dá - 5 hráčov v poli a gólman je totiž najmenší počet hráčov potrebný na to,
aby mohlo mužstvo zápas odohrať. Krutá realita, týždeň pred začiatkom rozhodujúcich zápasov o
majstra Bratislavskej hokejbalovej ligy... Lamačania už celú odvetnú časť súťaže doslova "lepia"
zostavu každý jeden týždeň. Hráčom, ktorí odohrali so cťou sobotňajší zápas patrí obdiv a rešpekt za
ich odvahu a statočnosť čeliť disponovanému súperovi v boji o čo najvýhodnejšiu pozíciu pred playoff. Zápas to bol zaujímavý, po prvej tretine totiž Lamačania viedli 1:0 a po dvoch bolo (vzhľadom na
skutočnosti) neuveriteľných 1:1. No treba povedať, že absolútne zaslúžených! Domáci totiž vzdorovali
súperovi, ktorý hral na kompletné tri lajny srdnato a dokonca v poslednej tretine dokázali aj vyrovnať
na priebežných 2:2. Potom však Niváci dokázali streliť ďalšie dva góly a zvíťazili. Úvaha o tom, ako by

samotný duel vyzeral, keby bolo domácich hráčov predsa len o čosi viac je teraz už bezpredmetná.
Škoda... pred zápasom totiž existovalo ešte niekoľko možností o konečnom umiestnení po základnej
časti a tým pádom čo najlepšej pozícii do play-off. Napokon tak konečný výsledok 2:4 znamenal pre
SAVku celkovo 6.miesto v nesmierne vyrovnanej tabuľke.
Už o týždeň začínajú boje v najdôležitejšej časti súťaže - play-off o majstra BHBL. Lamačania do nich
vstupujú ako obhajcovia titulu. Azda sa im bude dariť. To však už akosi v pomaly "štandardnom,
minimalistickom počte" určite nepôjde...
(ra)

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

S. Biely

(J. Biely)

J. Biely

(Vašíček)

VÝSLEDKY 26. KOLO
Rebels – Ziegelfeld 2:29
Hancop - Vrakuňa 10:2
Slávia – Pekníkova 2:7
Dúbravka - Golden Boys 2:7
Vlci - Black Diamonds 5:1
****************************

PLAY-OFF
sezóna 2021-22
štvrťfinále - 1.zápas:
AHK Pekníkova : SAV Lamač
4:3 sn (1:2,1:1,1:0 - 0:0)

stav série. 1:0
Škoda premárnenej šance

Hokejbalisti SAV Lamač vstúpili do bojov v play-off nešťastnou prehrou. Tretí celok po základnej
časti, rival z Pekníčky, lepšie zvládol nájazdovú lotériu a zaknihoval prvé dôležité víťazstvo v tejto sérii.
Nemuselo to tak však dopadnúť. Veľká škoda, že Lamačania nedokázali udržať nádejné vedenie 1:3 a
dovolili domácim Ahakáčom vyrovnať. Treba však objektívne povedať, že domáci hráči spravili všetko
pre to, aby sa na súpera dotiahli a odmenou im bol vyrovnávajúci gól v tretej tretine. hostia však
rozhodne nesklamali a za svoj predvedený výkon sa určite hanbiť nemusia. nechali dnes na ihrisku v
neďalekej Dúbravke všetko, čo v nich bolo.
Napriek viacerým absenciám v tíme sa dokázali SAVkári zomknúť a v prvých dvoch tretinách
domáceho favorita zaskočili svojou umnou hrou. Ujali sa vedenia, no domáci pomerne rýchlo
odpovedali. Do konca prvého dejstva však SAVkári využili zaváhanie jedného z domácich hráčov a
opäť odskočili – 1:2. v druhej tretine Lamačania dokonca pridali tretí gól a bolo to o dva - škoda, že
vedenie neudržali až do konca tretiny. domáci borci totiž dokázali znížiť na priebežných 2:3. V tretej
tretine sa hral zaujímavý hokejbal. Lamačania sa sústredili najmä na pozornú obranu podporenú opäť
výborným gólmanom a dlho vzdorovali. AHKáči však predsa len skórovali - využili presilovku a duel tak
dospel do predĺženia. V ňom síce takmer celý čas trávili domáci v súperovom pásme, no najväčšiu
šancu si na druhej strane vypracovali hostia. Nepremenili ju však a na rad tak prišli nevyspytateľné

nájazdy... Keďže nikto z lamačských hráčov skórovať nedokázal, o víťazstve domácich rozhodol jediný
premenený nájazd v jedenástej sérii. Škoda.
Už o týždeň čaká Lamačanov najdôležitejší zápas sezóny. Iba víťazstvo v domácom prostredí
znamená šancu na pokračovanie sezóny. Verím, že hráči, ktorí prídu a budú hrať, nechajú na ihrisku
úplne všetko a potom už nech sa deje to, čo sa diať má... Poďme SAVka!!
(ra)
gólový film zápasu:
0:1
1:1
1:2
1:3
2:3
3:3
4:3

Schuster (Šenšel)
S. Biely
Kotes

(Schuster)

štvrťfinále - 2.zápas:
SAV Lamač : AHK Pekníkova
0:4 (0:2,0:1,0:1)
konečný stav série. 0:2

Bez gólu sa vyhrať nedá

Je koniec... Koniec sezóny, koniec nádejam na obhajobu titulu či medailový zápis. Hokejbalisti SAV
Lamač nezvládli najdôležitejší zápas sezóny a tak slávil postup rival z Dúbravky. Treba povedať, že
zaslúžene. Odhodlanie domácich Lamačanov na predĺženie sezóny a taktické predzápasové zámery
zostali žiaľ iba "na papieri". Nič z toho, čo bolo treba urobiť a ako uspieť dnes domácim hráčom
nevyšlo. Dvojnásobná škoda premrhaného prvého zápasu tejto série, keď SAVkári nedokázali
dotiahnuť do víťazného konca sľubne sa vyvíjajúci duel. Áno, nájazdy sú vždy už lotériou, no aj tak...
Hostia prišli so zámerom ukončiť sériu už dnes a nepripúšťali si nijaké jej predĺženie. Prispôsobili tomu
taktiku a vyšlo im to. Minimálne v tom, že dokázali skórovať. Na rozdiel od SAVkárov využívali
individuálne zaváhania domácich a už v prvej tretine viedli 0:2. To sa už potom v takomto dôležitom
zápase ťažko doťahuje a nie to ešte otáča. Žiaľ, v druhej tretine skórovali opäť iba hosťujúci AHKáči a
stav 0:3 bol pre nich veľmi nádejný. Pre Lamačanov naopak takmer neriešiteľný, no v tretej tretine sa
mohlo stať ešte čokoľvek a vzdávať sa preto rozhodne nechceli. Na škodu domácich, že práve až v tej
poslednej tretine začali hrať to, čo mali od úvodu - napádať súperovu rozohrávku, pritlačiť na nich a
pokúsiť sa skórovať. Vypracované šance však gólom v sieti hostí neskončili a tak padol aj posledný gól
tejto série do siete SAVky. Konečný výsledok hovorí za všetko - bez gólu sa proste uspieť nedá.
Nuž, čo ešte dodať... nepredstavovali sme si taký rýchly koniec, no treba športovo priznať, že súper
bol jednoducho lepší. Pekníčke tak gratulujeme k postupu a držíme palce v ďalších zápasoch. Celkové
účinkovanie SAVky v tomto ročníku si istotne podrobne rozoberieme neskôr, no čo vieme už teraz je,
že s takou účasťou na väčšine zápasov počas sezóny sa to ani inak skončiť nemohlo. Vzhľadom na
okolnosti je možno to konečné 6.miesto ešte aj "úspechom". No čo už, treba sa z toho poučiť a v
budúcnosti zrejme definitívne vsadiť na mladosť a dravosť, pretože tie "šediny a skúsenosti" to
nemôžu ťahať donekonečna...
(ra)

gólový film zápasu:
0:1 - 0:4

NITRAWA CUP 2022

mládežnícky hokejbalový turnaj

kategória U14

Skupina B
1.
2.
3.
4.

SAV Lamač
ADLER Trebišov
Nitr. Rytieri Nitra
EAST Select

Z
3
3
3
3

V
3
2
1
0

Nitr. Rytieri – SAV 2.5 (2:4)
góly: Ad. Alföldy 2
Al. Alföldy 2
Chudý

Vn
0
0
0
0

Pn
0
0
0
0

P
0
1
2
3

9:3
6:5
6:9
4:8

9
6
3
0

asist.: Chudý 2
Ad. Alföldy 2
Mrva

tresty: Cabúk - 2min.

SAV – ADLER Trebišov 2:0 (2:0)
góly: Ad. Alföldy
asist.: Kasala
Al. Alföldy
Chudý
SAV – EAST Select 2:1 (0:0)
góly: Ad. Alföldy
Adamkovič

asist.: Mazáček
Dulík

Skupina A
1.
2.
3.
4.

Medokýš Martin
Iepurii D.N.Ves
HK Nitra
Popr. Piráti Poprad

Z
3
3
3
3

V
3
2
1
0

Vn
0
0
0
0

Pn P
0 0
0 1
0 2
0
3

7:2
5:3
4:5
3:9

9
6
3
0

Semifinále
SAV – Iepurii D. N. Ves 7:1 (2:1)
góly: Ad. Alföldy 2
asist.:
Al. Alföldy 2
Chudý 2
Adamkovič

Al. Alföldy 3
Ad. Alföldy 2
Mrva
Chudý

FINÁLE
Medokýš Martin – SAV 1:4 (1:0)
góly: Chudý 2
asist.: Chudý
Al. Alföldy
Ad. Alföldy
Adamkovič
Al. Alföldy

tresty: Ad. Alföldy - 2min.
Požgay – 2min.

Individuálne štatistiky
Alföldy Ad.
11 (6+5)
Alföldy Al.
10 (6+4)
Chudý M.
10 (5+5)
Adamkovič M. 3 (3+0)
Mrva L.
2 (0+2)
Dulík S.
1 (0+1)
Kasala M.
1 (0+1)
Mazáček A.
1 (0+1)

