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 /0:5,2:0,0:0/
Hancop - Ziegelfeld 3:3 /0:3,0:0,3:0/

Golden Boys - Black Diamonds 8:1 /3:0,1:0,4:1/
Baltská - Pekníková 2:2 /0:1,1:0,1:1/
Vlci - Nivy 6:1 /0:0,3:1,3:0/

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

3.kolo:
SAV Lamač – voľno

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 /1:1,3:2,1:2/
Baltská – Rebels 3:1 /1:0,1:0,1:1/
Ziegelfeld - Golden Boys 4:2 /1:0,1:1,2:1/
Dúbravka - Nivy 2:5 /0:1,0:1,2:3/
Vrakuňa - Black Diamonds 2:2 /1:1,0:1,1:0/

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 (T. Thron)
Schuster (T. Thron)
Špoták
VÝSLEDKY 5. KOLO
Pekníkova - Vlci 8:3 /2:1,4:0,2:2/
Nivy - Vrakuňa 3:4 /0:3,3:0,0:1/
Diamonds - Ziegelfeld 1:8 /0:3,0:2,1:3/
Rebels - Dúbravka 2:7 /1:2,1:2,0:3/
Hancop - Baltská
0:5 /0:2,0:0,0:3/

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 /0:1,1:2,4:1/
Dúbravka - Vrakuňa 3:10 /1:4,2:5,0:1/
Ziegelfeld - Nivy odložené
Rebels - Hancop 1:4 /1:3,0:0,0:1/
Pekníkova – Golden Boys 4:3 /1:1,0:0,3:2/

