SEZÓNA 2011-2012
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM –
9.kolo
Lamač "3" - TJ SAV

3:6 (3:1, 0:1, 0:4)

V poradí siedme lamačské derby zastihlo obe mužstvá na rozdielnych póloch tabuľky. Domáci
zatiaľ v lige podávajú nevyrovnané výkony a pohybujú sa v strede tabuľky, naopak "hostia"
stratili iba bod a ligu vedú. Tak ako to už v derby býva, favorit sa dá iba ťažko hľadať historická vzájomná bilancia (1-0-5) hovorila ale jasne v prospech TJ SAV. Viaceré zápasy
však mali vyrovnaný priebeh a taký zápas sa dal očakávať aj teraz.
SAVka začala tak ako sa na lídra súťaže patrí a hneď v úvode sa ujala vedenia. Žiaľ, v
ďalšom priebehu prvej tretiny pomaly z nasadenie nepochopiteľne poľavila a to bola voda
na mlyn domácich "trojkárov". Tých sa opäť na zápas zišlo viac ako dosť (11) a síl mali teda
veľa. Až toľko, že od začiatku bolo na ihrisku veľa nervozity a častokrát aj nedovolených
zákrokov. Bol to ale dôsledok toho, že rozhodca zápas nezvládol - pustil od začiatku tvrdšiu
hru na oboch stranách a neskôr sa mu to vymklo z rúk... Nepískalo sa nič - ani bežné fauly,
ale žiaľ ani tie úplne jasné a ostalo to tak vpodstate až do konca... Na ihrisku tak pribúdalo
nervozity a zápas sa začal zvrhávať. Priebeh prvej tretiny sa začal asi od 10min. výrazne
meniť, čoskoro domáci vyrovnali a vzápätí sa aj ujali vedenia. SAVka sa sporadicky dostávala
pred domácu bránu, ale šance, ktoré si vypracovala spoľahlivo likvidoval domáci brankár. Do
šatní sa tak išlo za možno prekvapivého, ale úplne zaslúženého stavu 3:1 pre
"trojku". Rušnejšie bolo asi "v šatni" SAVky, pretože tá nastúpila do druhej tretiny nabudená
a začala predvádzať hru zo začiatku zápasu - pred domácou bránkou bolo rušno, no dlho sa
strelci SAVky nevedeli presadiť. Domácim od polovice zápasu evidentne ubúdali sily a do
tlaku sa dostával vlastne iba ich prvý útok, no aj v bráne SAVky stál chlap na svojom mieste
a po treťom góle domácich definitívne "zatiahol roletu"! Bolo otázkou času, kedy SAVkári
konečne prestrelia domáceho brankára - a naozaj sa to podarilo...a to doslova. Po "bombe"
spomedzi kruhov loptička prepadla brankárovi popri betóne a skončila za bránkovou čiarou.
Podľa priebehu druhej tretiny si SAVka tento gól zaslúžila, avšak domáci aj po druhej tretine
držali tesné vedenie... Záverečná tretina začala tak ako skončila tá druhá - jasne sa prejavila
lepšia kondičná pripravenosť SAVkárov a takmer celú prvú polovicu až po otočku sa hralo
viac pred domácou bránkou ako na polovici SAVky. Po veľmi peknej kombinácii prvej lajny
SAVka vyrovnala a v tých chvíľach mala navrch. "Trojkárom" bolo jasné, že sa musia
spoliehať najmä na brejkové situácie, trpezlivo čakali a veru sa aj párkrát dočkali - zadáci
SAVky niekoľkokrát chybovali a tak sa v brejkoch zoči-voči brankárovi SAVky objavili
postupne viacerí trojkári. Na ich smolu však gól nedali, bolo tak čoraz jasnejšie, že rozhodne
jeden gól. Pred otočkou mala SAV ešte šancu nakloniť misky váh definitívne na svoju stranu
gólom v presilovke (rozhodca sa konečne odhodlal nejaký faul potrestať - zároveň ale aj
naposledy...) no neuspela, hoci domácich "zavrela". Po otočke ešte na chvíľu domáci zdvihli
hlavu a pokúsili sa vzdorovať, no bez úspechu (nepremenili ani jednu z dvoch veľkých šancí)
a tak sa čakalo, či SAVkári strelia rozdielový gól. Podarilo sa im to po ukážkovej akci 2-1 a

nekompromisnej strele do vinkla... Tri minúty pred koncom sa domáci odhodlali k power-play
a napriek tomu, že sa všemožne tlačili pred bránu SAVky, góly padali na opačnej strane...a
hneď dva. Bolo definitívne rozhodnuté a objektívne treba skonštatovať, že SAV si víťazstvo
zaslúžila. Domáci však najmä v prvej polovici zápasu podali dobrý výkon a kto vie ako by sa
zápas vyvíjal, keby dokázali streliť ešte jeden gól... Takto sa teda potvrdila historická
štatistika a papierový favorit si pripísal na konto ďalšie víťazstvo.
Siedme vzájomné lamačské derby je tak minulosťou a už teraz sa v Lamači všetci (aspoň
dúfam: o)) tešia na jarnú odvetu a ja osobne by som bol veľmi rád, keby sa odohrala v
kľudnejšej atmosfére a bez akýchkoľvek "bočných" vplyvov...

(ra)

10.kolo
TJ SAV - Olymp Rača 5:8 (0:2, 2:3, 3:3)
Začnem tým, čím sa v komentároch obyčajne končí - súper vyhral,pretože bol jednoznačne
lepší! Nepíše sa to síce ľahko, ale je to tak... Sobotný duel ukázal, že sa máme v čom
zlepšovať... Tak ako som komentár k minulému zápasu zakončil konštatovaním, že SAVka
vyhrala zaslúžene, teraz musím konštatovať to isté - bolo to opäť zaslúžené...ale tentokrát
prehra!
Poďme si teda pozrieť podrobnejšie "film" duelu, ktorý bol vzhľadom na doterajší
priebeh súťaže jednoznačne šlágrom jesene... Hostia z Rače naozaj nič nepodcenili - prišli v
takom počte ako už dávno nie. Zobrali cestou do Lamača vari všetko, čo malo ruky-nohy a
tak sa na striedačku takmer nezmestili. V predzápasových prognózach sme boli pripravení na
to, že Račania na nás určite od začiatku vybehnú a budú sa snažiť čo najskôr skórovať.
Keďže však SAVka mala do tohto duelu najlepšiu obranu spomedzi všetkých tímov (najmenej
obdržaných gólov), nemali sme sa čoho obávať. To sme však netušili, čo nás najmä v
prvej tretine čaká. Olymp vyrukoval s maximálne tvrdou hrou, ktorá bola často za hranicou
únosnosti! Žiaľ beztrestne (...veď ako inak...). Keďže mne žiadna pokuta nehrozí, tak si na
tomto mieste neodpustím pár viet k osobe, ktorá sa ako tieň prechádzala po ihrisku, a ktorú
hostia nazývali ROZHODCA... Nemám vo zvyku sťažovať sa, pretože to v tejto súťaži
absolútne nepomôže, ale to čo predvádzal tento GAŠPARKO nemalo nič spoločné s
hokejbalom. Evidentné fauly hokejkou, rukami, lakťami, nebezpečné narazenia na mantinel,
podrazenia, veľkodušne prehliadal... Nepomáhali ani protesty SAVkárskeho kapitána,
ktorému bolo doslova povedané:..."Čo sa sťažujete, vy ste u nás vyhrali, a ako ste hrali, tak
dnes nevyhráte!" No proste chudák! No čo, chlapec si užil svojich 5min slávy.... Hostia z Rače
boli naozaj dobrí a určite nepotrebovali pomoc tohto indivídua... V situáciách kedy sa lámal
chlieb tohto zápasu - za stavu 0:2 a 2:3 - totiž presne vedel, čo (ne)zapískať. Áno, hráči
SAVky sa až príliš venovali "gašparkovi" a nesústredili sa na hru, ale skúste hrať a makať,
keď v podvedomí viete, že ak sa vám aj niečo podarí a dotiahnete sa na "dostrel", príde
nepotrestaný faul alebo niečo iné... Vrcholom všetkého bol siedmy gól v bráne SAV, ktorý
padol do jasne (asi 20sek.) posunutej brány, všetci kričali, dokonca aj hráči Olympu prestali
na chvíľu hrať, no keď hvizd neprichádzal, šupli to proste do opustenej brány... Akosi sme si
v tejto lige zvykli na to, že to tak proste je a bude... Hlavne, že na schôdzach riešime také
"dôležité" veci, ako napríklad či sa v tretej tretine budú meniť brankári... Preskákal som toho
v hokejbale mnoho, pamätám aj sezóny kedy nepískali najvyšiu súťaž delegovaní
rozhodcovia, ale s takouto ignoranciou som sa nestretol! Ale poďme radšej späť k zápasu -

bolo v ňom aj veľa pekného. Objektívne priznávam, že hostia boli naozaj v tomto zápase
jesene lepší, koncentrovanejší a navyše dokázali využiť každú jednu chybu domácich. SAVka
hrala najmä v prvej tretine zle, hráči nedostupovali k súperom a tí si pred domácou bránou
robili čo chceli. Výsledkom boli dva góly...a mohlo ich byť aj viac. Do druhej tretiny si však
hráči SAV povedali, že napriek okolnostiam zaberú naplno - a od začiatku to bolo vidno.
Najmä elitná formácia domácich sa viac tlačila pred súperovu bránku a vytvárala si dosť
príležitostí na skórovanie. V bráne Olympu však stála dlho "nepriestrelná" opora. Po peknej
kombinácii sa však podarilo domácim konečne streliť gól a zápas nabral na obrátkach. V tých
chvíľach sa hral určite najlepší hokejbal v celom zápase. Keď sa už-už zdalo, že SAVka
vyrovná, prišla ďalšia chyba pri vyhadzovaní loptičky z obranného pásma a Olymp dal tretí
gól, ktorý na chvíľu domácich zmrazil. SAVka sa pokúsila vrátiť do zápasu, pomerne rýchlo
dokázala odpovedať a znížila na rozdiel gólu, ale práve vtedy prišla úplne nepochopiteľná vec
- domáci totálne prestali hrať! Vrátila sa hra z prvej tretiny, chyby v obrane a výsledkom boli
ďalšie dva pekné góly Račanov z bezprostrednej blízkosti. Ako sa neskôr ukázalo, práve toto
bol rozhodujúci zlom v zápase... Rača totiž po druhej tretine ušla na komfortný náskok troch
gólov a na domácej striedačke bolo jasné, že tento zápas nám pomôže zvrátiť iba zázrak.
Dnes proti nám totiž nastúpil určite momentálne najlepší manšaft ligy... Do tretej tretiny sa
(aspoň podľa výrazov tváre) niektorým domácim hráčom asi ani nechcelo nastúpiť. Bola
to zrejme frustrácia z doterajšieho priebehu zápasu. Napriek tomu sa SAVkári ešte raz
"vzopreli" osudu a zatlačili, žiaľ góly dával súper... Domáci dokázali síce streliť v poslednej
tretine ešte tri góly, ale žiaľ to bolo málo.
Jesenný šláger teda skončil pre niekoho možno prekvapujúcim víťazstvom hostí z Olympu,
no pre mňa osobne bolo väčším rozčarovaním najmä to, akým spôsobom k tomu prišlo. Dnes
to nebola SAVka, na ktorú sú všetci zvyknutí... Nebojovali sme jeden za druhého, sklamali
sme všetci od brankára až po posledného hráča v treťom útoku... Dnes sme nehrali ako tím
a to rozhodlo...aj keď....ale o tom je už zbytočné hovoriť. Súperovi samozrejme
športovo gratulujem k víťazstvu, bolo vidieť, že majú nesporne svoju kvalitu (veď takmer
polovica mužstva extraligisti, to sa musí niekde prejaviť...) a aj dnes dokázali, že právom
momentálne kraľujú celej lige...
A na úplny záver jeden postreh a výzva do vlastných radov - borci, vráťme sa rýchlo na zem
a začnime sa znova baviť hokejbalom a hrať ako tím. Do konca súťaže je ešte ďaleko a my
sme zatiaľ nedokázali nič! Treba sa z tejto prehry poučiť a hneď v nasledujúcu sobotu sa
vrátiť na víťaznú vlnu...aj keď "Zelenáči" rozhodne nebudú ľahkým súperom...

(ra)

11.kolo
Greenhorns - TJ SAV

9:16 (2:7, 3:3, 4:6)

Nálada v tíme bola po minulotýždňovej prehre s lídrom ligy Olympom nie veľmi dobrá. V
priebehu týždňa sme si ale všetci vyvetrali hlavy a plní odhodlania sme prišli do Mierovej
kolónie. Čakal nás zápas s kvalitným a snaživým súperom, ktorý aj v tomto ročníku
zaknihoval niekoľko zaujímavých výsledkov. O dobrej pohode "Zelenáčov" svedčil aj fakt, že
ťahali šnúru troch víťazstiev a tú sme im my chceli určite prestrihnúť!
Pred zápasom nám kapitán prehovoril do duše a tak sme nastúpili na zápas od úvodného
hvizdu maximálne koncentrovane. V zostave sme spravili menšie kozmetické úpravy, ktoré

ako sa neskôr ukázalo, mali pozitívny účinok. Bolo vidieť, že sme hrali od začiatku tak, ako
by sme mali vždy - proste ako tím... Lavínovité útoky sa valili na domácu bránu a brankár
"Zelenáčov" sa na nedostatok práce sťažovať rozhodne nemohol. Výsledkom nášho
nasadenia a raketového úvodu bol komfortný náskok piatich gólov, s ktorým sa išlo "do
šatní" po prvej tretine. V nej sa strelecky presadzoval najmä elitný útok, Slobi s Alfim od
začiatku roztočili neraz v útočnom pásme kolotoč, ktorého výsledkom bolo niekoľko gólov v
domácej sieti. Zdarne im sekundoval Ceco, ktorý sa dnes so 4 gólmi stal nakoniec strelcom
zápasu. V druhej tretine sa pomerne dlhú dobu hralo bez gólu na oboch stranách, no
stačilo malé zaváhanie SAVkárov a na ihrisku sa zrazu začali diať veci... Zrejme pod dojmom
bezpečného náskoku prišlo k poľaveniu v obranných radách (...už po koľkýkrát v tejto
sezóne...) a keďže ani Peňo v bránke nemal svoj deň, domáci, ktorí to ani zďaleka nezabalili
(klobúk dolu) strelili v rýchlom slede dva zlepené góly a razom to bolo už iba o tri. Našťastie
sme domácich pribrzdili ôsmim gólom, ale tí pokračovali v nasadení ďalej a pálili na našu
bránu doslova z každej pozície. Dali ďalší gól a tak pred koncom druhej tretiny SAVka musela
opäť pridať na nasadení. Podarilo sa, strelili sme ešte dva góly a tak rozdiel v skóre bol
rovnaký ako po tej úvodnej. Pravda, tých inkasovaných gólov bolo až príliš a to sme ešte
nevedeli, aká "divočina" sa rozpúta v tej poslednej! Domáci, ktorí naozaj za daného stavu
nemali čo stratiť, vrhli všetky sily do útoku a často útočili až v trojici. Bohužiaľ, hodenú
rukavicu sme prijali a aj my sme v tretej tretine ukazovali, že útočiť vieme dokonale. Strhla
sa tak dokonalá gólová prestrelka, ktorej výsledkom bolo 10 gólov. Do streleckej listiny
sa zapísal vari každý hráč a gól strelil napríklad aj taký sviatočný strelec ako je Milis (aj keď,
trafil to z toho "nájazdu" perfektne...doteraz si ten pavúk v pravom vinkli hľadá roztrhnutú
pavučinu...). Obrany takmer neexistovali a vlastne sa iba útočilo... Našťastie sme dokázali
udržiavať neustále domácich na dištanc, ale napriek tomu, že sme strelili 16gólov, až
neuveriteľných 9 inkasovaných nám na pohode rozhodne nepridalo... Je pravda, že viacero
gólov, ktoré sme dostali bolo-ako by som to len najlepšie vystihol-čudných, no bez znižovania
kvalít nášho súpera - to bolo "aj na koňa" príliš! Keďže sme strelili až šesťnásť gólov, ťažko
vyzdvihnúť individuality...ale aby to bolo spravodlivé tak najlepší dnes určite boli naši
"eliťáci" - Slobi (3+5), Alfi (3+3) a Ceco (4+1). Viacerí hráči podali oveľa lepší výkon ako
minulý týždeň, no pravdou je aj to, že tie chyby v obrane by sa stávať určite nemali...
Pozitívom teda bolo aspoň to, že napriek tomu, že sa nám v obrane nedarilo, všetci sa snažili
urobiť ten povestný krok navyše a zabrať aj za spoluhráča... Takto by to malo byť vždy.
Na budúcu sobotu sa do Mierovej kolónie vrátime a dúfam, že tentokrát to bude bez tých
obdržaných gólov a hlavne "nevynútených" chýb. To by totiž bola už iná "hanba"!

(ra)

12.kolo
Pirate Rats - TJ SAV

4:44 (2:16, 1:11, 1:17)

Priznám sa, písať komentár k tomuto zápasu nebolo ľahké. Aj keď by sa mohlo zdať, že pod
dojmom jednoznačného víťazstva to nemal byť najmenší problém. Pocity sú však naozaj
zmiešané...
K hre a konečnému výsledku nie je čo veľmi napísať - bola to totiž doslova hra mačky s
myšou (či výstižnejšie potkanom...), neustále sa hralo na polovici "Pirátov" a góly pribúdali
ako na bežiacom páse napriek tomu, že domáci bránili zubami-nechtami. SAVkári od
začiatku "pritlačili" a hoci nás prišlo iba šesť v poli a brankár, neustále sme sa tlačili pred

domácu svätyňu, ktorú opäť chránila dlhovlasá "pirátka". Strojovými kombináciami pribúdal
gól za gólom a tak asi v 10min. za stavu 0:9 bolo prakticky po zápase. A to domáca
brankárka ešte pochytala ďalšie tutovky a navyše mala aj správne postavenú bránku (...veď
iba Alfi st. sám nastrelil v zápase 5x tyčku...). Náš, pomaly tradičný a opäť s prehľadom
pískajúci, rozhodca Bičko ( :o) ) často ani nestíhal fúknuť do píšťalky medzi jednotlivými
gólmi... Všetci prítomní SAVkári si dnes tak vylepšili osobné štatistiky. Snaživí domáci
"Piráti" (ktorých bolo na lavičke naozaj ako potkanov :o) - až 10) sa sympaticky pokúšali o
sporadické návštevy na polovici SAV a tak dva brejky v prvej tretine využil na strelenie gólov
ich najlepší hráč D.Mrva... V ďalších dvoch tretinách potom ten istý hráč ešte strelil po góle a
tak domáci nakoniec dokázali vsietiť v zápase štyri góly.
Za zmienku teda pri tomto zápase stojí vari iba to, že z pohľadu histórie TJ SAV to bol
rekordný zápas... Nie síce v počte strelených gólov (k tomu nám predsa len pár "kúskov"
chýbalo) a ani ako najvyššie víťazstvo klubovej histórie, ale v počte kanadských bodov
jednotlivcov... Prepisovali sa naozaj "bradaté" klubové historické rekordy. Do sobotnajšieho
doobedia platilo skoro 23 rokov, že rekordom v počte bodov v seniorskej kategórii bol 16
bodový zápis Olivera Götza (6+10) z roku 1989. Dnes ho však v zápase prekonali hneď dvaja
borci - Alfi ml. a Slobi, ale keďže Juraj Alföldy dosiahol v zápase nakoniec o jeden bodík viac,
aktuálnym držiteľom nového klubového rekordu 21 bodov (14+7) je práve on. A aby tých
rekordov nebolo málo, jeho zápis je zároveň aj novým absolútnym klubovým rekordom v
počte dosiahnutých bodov jednotlivca v rámci všetkých vekových kategórií... Tento rekord
mal dokonca ešte "dlhšiu bradu" - doterajší patril jeho bratovi Róbertovi Alföldymu, ktorý
dosiahol 19bodov (14+5) už v roku 1987 ešte ako junior... Odvtedy sa k tomuto rekordu
nikto takmer 25rokov nedokázal ani len priblížiť... Mladšiemu Alfimu samozrejme gratulujeme
a "starému" Alfimu, ktorý mimochodom zakončil dnešný zápas s bilanciou (7+7), prajeme
pokojný odchod do hokejbalového dôchodku...
Na záver mi dovoľte ešte jedno povzbudenie do radov Pirátov (či Potkanov) - dáma a páni,
hlavu hore... Cez zimnú prestávku dobre zregenerujte, vyvetrajte hlavy a dobite kondičné
baterky...pokiaľ budete aj v ďalších zápasoch hrať s takým odhodlaním ako dnes,
som presvedčený, že nejaký ten bodík na jar určite získate!

(ra)

13.kolo
TJ SAV - Hancop MO&DE

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

Pomerne chladné sobotné ráno v Lamači, pred nami šláger tohto kola s atraktívnym
súperom, obhajcom titulu a predzvesť kvalitného hokejbalu... To boli jasné atribúty
megašlágra. SAV sa hotovala konečne prelomiť "kliatbu" domáceho prostredia - v zápasoch
týchto súperov totiž viac ako dva roky domáci v základnej časti nezvíťazili. Potvrdilo sa to aj
na začiatku tohto ročníka, kedy SAVka vyhrala na súperovom ihrisku 4:7... Hancopáci mali na
vec samozrejme iný názor - prišli vo veľmi slušnom zožení a tentokrát neponechali na
náhodu ani post brankára. Zalovili asi v "domove dôchodcov" a do "zbrane" povolali veterána
Jara Šantavého (Jaro, nič v zlom :o) ), ktorého v Lamači veľmi dobre poznáme... Dali tak
jasne najavo, že v tradícii mienia pokračovať a chcú si odviesť dva body.
Od začiatku zápasu oba tímy preskočili fázu "zdvorilostného zoznamovania sa" a začali
predvádzať fantastické hokejbalové divadlo. Bez nadsázky, videli sme hokejbal najvyššej

úrovne...tento zápas mal doslova charakter play-off. Útoky sa prelievali z jednej strany na
druhú, pekné útočné akcie sa striedali s pozorným bránením a fantastickými zákrokmi oboch
brankárov. V prvej tretine mala mierne na vrch domáca SAVka, ktorá súpera síce
prestrieľala, ale bez gólového efektu. Brankár hostí predvádzal zákroky ako v časoch
najväčšej slávy a jeho zákroky pri šanciach Alfiho st. (ktorý sa uvoľnil medzi dvoma hráčmi
hostí a mieril do vinkla, ale Šušťo mal lapačku na mieste...), Mira Mancála, strelách Roba
Slobodu (aj keď s veľkým šťastím) alebo Alfiho ml., nič za svoj chrbát nepustil... Na druhej
strane stál v bráne domácich nemenej famózny Mišo Pšenko, ktorý dokonale
"vygumoval" všetky hviezdy súpera na čele s nestarnúcim Jožkom Zemešom... V druhej
tretine tempo nepoľavovalo a naďalej sa hral výborný hokejbal. SAVka sa snažila stupňovať
tempo, ale Hancopáci rozumne čakali na chyby a často sa dostávali pred domácu
bránku. Peňo v domácej bránke však čaroval a hosťom nedovolil premeniť žiadnu zo šancí...
V polovici tretiny vyšla SAVke kontra a obrancovia hostí iba za cenu faulu zastavili v brejku
Jura Jurušku, ktorý sa rútil sám na brankára hostí. Rozhodca nezaváhal a celkom správne
nariadil trestné strieľanie... Na škodu domácich ho však sám faulovaný nepremenil. Keď sa
už zadalo, že aj po dvoch tretinách to bude bez gólu, domáci dokázali strelou takmer od
polovice ihriska konečne prestreliť hosťujúceho gólmana a tak sa išlo do "šatní" za
jednogólového vedenia domácich... SAVkári získali psychickú výhodu, pretože bolo jasné, ža
ak bude chcieť Hancop niečo so zápasom urobiť, budú sa musieť jeho hráči tlačiť viac pred
domácu bránku. To malo viac vyhovovať domácim, ktorí tak mohli čakať na chyby súpera.
Opak bol však pravdou... Hosťom sa pomerne rýchlo podarilo vyrovnať, keď po strele
hostí, ktorú Peňo bravúrne zlikvidoval domáci nepokryli Joža Zemeša a ten sa z dorážky
nemýlil - s prehľadom zvládol blafák a na ten bol aj vynikajúci domáci gólman
prikrátky... Hralo sa ďalej a s pribúdajúcim časom sa zápas chýlil k remízovému koncu - a
úprimne treba povedať, bola by to spravodlivá deľba bodov. Obe mužstvá sa už pred
koncom zápasu príliš netlačili do útoku a ak by išlo o zápas play-off, napísal by som, že sa
pripravujú na predĺženie... Na našu škodu sme však 2:15min. pred koncom vyrobili hrúbku
ako "svet" - po koľkýkrát už.... Prepadli sme vpredu (hoci sme tam vlastne nemali čo robiť...)
a Hancopáci dokonale využili brejk 2 na 1 a Zemeš nekompromisnou strelou rozhodol... A tak
prišlo to, čo pri takomto stave obyčajne príde - SAVka odvolala brankára a snažila sa
vyrovnať. Takmer to vyšlo - Robčo Sloboda bol blízučko k vyrovnaniu, ale gól padol do
prázdnej brány na druhej strane... Škoda, ale tak to už v takýchto vyrovnaných zápasoch
býva - rozhodne obyčajne jeden gól... Hancop potvrdil, že po slabšom začiatku súťaže sa
opäť tlačí na popredné priečky a pre nás SAVku (aj vzhľadom na silu Olympu) je už teraz
viacmenej prioritou udržať druhé miesto...a pokiaľ možno čo najdlhšie...
Tradícia tak zostala neporušená - opäť zvíťazili hostia. V dnešnom zápase boli jednoznačne
najlepšími mužmi obaja gólmani - domáci Pšenko a hosťujúci Šantavý. Často predvádzali
zákroky, po ktorých ostávala hráčom "hlava stáť"... Klobúk dolu, páni. Budúci týždeň nás
čaká záverečné kolo jesene a potom už budeme môcť pri grogu a vianočnom pečive
bilancovať...

(ra)
14.kolo
Hancop Baltská - TJ SAV

2:12 (1:1, 0:4, 1:7)

Tak....a máme za sebou posledný zápas jesennej časti. Počasie nám tento rok naozaj prialo a
tak sme sa mohli dosýta "vyblázniť" aj v decembri. Dúfajme, že to tak bude aj na jar, kedy
sa začnú boje o pozície v play-off...

Sobotňajší zápas potvrdil, že na Hancope je vždy výborná divácka kulisa.
Keďže "mladíci" hrali hneď po svojich "starcoch", v hľadisku ostalo mnoho priaznivcov, ktorí
boli zvedaví ako sa nováčik vysporiada s náporom najlepšieho útoku v lige. Od úvodného
hvizdu opäť tradične spoľahlivého rozhodcu Bička (azda až na jeden problematický
moment) sa začal súboj SAVkárov s domácim brankárom. Ten bol naozaj mužom na svojom
mieste a svojimi vynikajúcimi zákrokmi držal domácich nad vodou. Jeho spoluhráči, vidiac
jeho čarovné zákroky, dali v prvej tretine do toho všetko a výsledkom bol nerozhodný stav
po úvodnom dejstve, ktorý cez prestávku vlieval do domácich žíl nádej na úspešný
výsledok... To aj preto, lebo domáci mali na striedačke množstvo hráčov a my, SAVkári, sme
sa museli zaobísť bez štyroch stabilných borcov. Kvantita bola jednoznačne na domácej
strane... Treba ale úprimne skonštatovať, že výsledok po prvej tretine ani zďaleka neodrážal
dianie na ihrisku - SAVka totiž bola takmer celý čas nasťahovaná pred domácou bránkou, no
gól nie a nie dať... Domáci gólman v prvej tretine chytil azda šesť čistých gólov. Aj na
začiatku druhej tretiny sa domáci snažili, čo im sily stačili - napriek tomu, že nápor hostí
pokračoval. Definitívne zlomili odpor domácich až dva rýchle góly v polovici tretiny. Najskôr
sme využili presilovku a potom dali aj gól navrch. Od tohto momentu už zápas prebiehal
podľa očakávania a tak sa do "šatní" išlo za stavu 1:5. Keď do tretej tretiny nastúpil v
domácej bránke náhradný gólman (síce dosť prekvapujúco, ale domáca jednotka toho mala
naozaj už "plné zuby"), bolo iba otázkou, koľko sa podarí SAVke nastrieľať ešte
gólov... Nakoniec ich bolo ešte sedem a tak konečný rezultát bol úplne jasný. Domáci
"mladíci" z Hancopu sa sympaticky snažili hrať až do konca a dokázali v poslednej tretine
ešte raz skórovať a tak stanoviť konečné skóre... Podľa predvedenej snahy sa ale domáci
určite nemajú za čo hanbiť a keď v zime poriadne potrénujú, na jar môžu získať body nie len
s "pirátmi" ale aj s iným tímom či tímami... Z jednotlivcom dnes určite treba vyzdvihnúť na
domácej strane brankára a na strane našej úderné duo - Robo Sloboda (4+5) a Juraj Alföldy
(5+3)...
Takže, máme to teda za sebou. Pred nami sú sviatky a obdobie sladkého ničnerobenia.
Vážení, iba pozor na tie koláčiky...aby zimná príprava nebola ešte náročnejšia ako určite
bude :o)... Tak ŠŤASTNÉ A VESELÉ všetkým!!

(ra)

15.kolo
Račistorf - TJ SAV

0:5 kontumačne

Po dvojmesačnej zimnej prestávke sa opäť rozbehol hokejbalový kolotoč. V našom prípade je
výstižnejšie napísať....mal sa rozbehnúť.... Po príchode do Rače nás totiž privítalo snehom
zasypané ihrisko a tak nám bolo jasné, že sa hrať asi nebude. Tak napokon aj bolo... Na
úvod jarnej časti sme si teda pripísali dva body do tabuľky bez boja (keďže domáci
Račania na zápas nenastúpili) a tak si na prvý zápas musíme ešte týždeň počkať.

(ra)

16.kolo
TJ SAV - Tigri Ružinov

9:5 (2:1, 2:1, 5:3)

Po minulotýžďňovom neplánovanom voľne bol dnešný zápas pre obe mužstvá ouvertúrou
jarnej časti (Tigri si totiž zápas minulý týždeň odložili...). V Lamači aktérov privítalo krásne
slnečné počasie a tak sa dalo predpokladať, že nás čaká "pohodový" zápas.
Domáci SAVkári sa od začiatku zápasu "zahryzli" do Tigrov a spustil na bránu hostí hotový
strelecký uragán! Dlho sa však nevedeli gólovo presadiť. Brankár hostí totiž vychytil
fantastický deň a jedného po druhom vychytal viacerých domácich hráčov.... Snaha o
prekonanie tigrých hradieb však nakoniec slávila úspech a domáci išli do vedenia 2:0... Až
potom sa hostia osmelili a rozhodli sa vystrčiť svoje pazúry - vystrelili na domácu bránku v
prvej tretine síce iba trikrát, ale stačilo im to na strelenie kontaktného gólu, keď domáci
brankár bravúrne zmaril šancu hostí, ale na dorážku už stačiť nemohol... V druhej tretine sa
obraz hry vôbec nezmenil - domáci naďalej "búšili" a neúspešne zvádzali mikrosúboje s
hosťujúcim brankárom. Opäť sa SAVkárom podarilo streliť dva góly, ale hostia, ktorí v
prvých dvoch tretinách pripomínali skôr prítulné mačičky ako nebezpečných predátorov, pred
koncom tretiny strelili druhý gól a tak výsledok 4:2 po dvoch tretinách bol z ich pohľadu
veľmi lichotivý... Na začiatku posledného dejstva domáci prestrelili oporu v bráne hostí a
odskočili na tri góly, avšak namiesto toho aby sa snažili streliť ďalší upokojujúci gól,
nepochopiteľne prestali hrať - stratili ostražitosť a tak dovolili Tigrom, ktorí už nemali čo
stratiť, streliť kontaktný gól. Začali byť odvážnejší a častejšie sa usadili pred domácou
bránkou, v ktorej musel párkrát ukázať svoje umenie aj domáci Peňo. Po pár divokých
minútach, počas ktorých hostia predviedli niečo zo svojho umenia, dali domáci šiesty gól a
zdalo sa, že bude "pohoda". Nebola - Slobi totiž v obrannom pásme podrazil jedného z
hráčov hostí a tí dostali výhodu presilovky. Keď sa už zdalo, že domáci sa ubránia,
strelou spomedzi kruhov predsa len Tigri túto výhodu využili... A bolo to zasa iba o dva!
Tentokrát ale SAVkári takmer vzápätí po rýchlej kontre vsietili siedmy gól a tak sa mohli
upokojiť. Po ďalšej chybe v rozohrávke však hostia znova využili slabšiu chvíľku domáceho
brankára a strelou pomedzi nohy strelili svoj piaty gól - našťastie pre domácich už definitívne
posledný... Potom sa konečne trafil aj Alfi - a hneď dvakrát - a tak stanovil konečné skóre
zápasu na 9:5... Objektívne treba povedať, že ten výsledok ale vôbec nezodpovedá priebehu
hry...na strely to bolo hádam 60:20... Hrá sa však na góly a Tigri svojich
päť vyťažili vpodstate z minima šancí.... Aj také zápasy však bývajú, dôležité boli preto dnes
dva body a skutočnosť, že sme konečne "vhupli" do zápasového tempa. Najlepší z domácich
bol jednoznačne Robčo Sloboda (3+2), ktorému dobre sekundovali Peťo Kotes (2+0) s Mikim
Mikušom (0+2) z druhej lajny.
Budúci týždeň nás čaká derby zápas s Právnikmi, tak dúfajme, že zocelíme zadné rady a tých
gólov v našej sieti bude menej...

(ra)

17.kolo
Slávia Právnik - TJ SAV

0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

* Budúci týždeň nás čaká derby zápas s Právnikmi, tak dúfajme, že zocelíme zadné rady a
tých gólov v našej sieti bude menej...* Presne touto vetou som končil svoj komentár minulý
týždeň po zápase s Tigrami. Ako je na prvý pohľad zrejmé, zocelili sme riadne!
V bránke SAVky sa po zranení brankárskej jednotky Peňa objavil po dlhšej dobe Miňo
(Roman Minárik) a predviedol veľmi dobrý a spoľahlivý výkon, ktorý vyústil k jeho tretiemu
shutoutu v tejto sezóne... Po minulotýždňových veľkých dierach v obrane, všetci hráči
pristúpili k svojim povinnostiam maximálne zodpovedne. Útočníci sa poctivo vracali a
pomáhali obrane tak, ako by to malo byť vždy. Po každej strate loptičky sa každý
hráč neváhal vrátiť a znepríjemňovať Právnikom ich návštevy v našom obrannom pásme. Od
začiatku zápasu sa rozkrútil v obrannom pásme Slávistov kolotoč, milimetrové kombinácie sa
striedali s tvrdými strelami a domáci často nevedeli kam skôr skočiť! V prvej tretine SAVka
strelila dva góly a minimálne ďalšie tri domáci brankár chytil. Právnci sa však nevzdávali a do
druhej tretiny nastúpili s veľkým náporom a odhodlaním rýchlo s výsledkom niečo spraviť...
Hostia sa postupne ale "otriasli", to málo čo prešlo za obranu s prehľadom likvidoval pozorný
Miňo. Práve v týchto fázach zápasu bola radosť sledovať perfektné kombinácie najmä prvej
lajny Alfi-Slobi-Ceco, kde hlavne Alfi so Slobim zásobovali dnešného "snajpera" skvelými
prihrávkami, ktoré potom končili v sieti domácich. V polovici zápasu tak udreli opäť SAVkári a
postupne pridávali ďalšie góly - do prestávky ich bolo spolu päť a tak vládla pochopiteľne
lepšia nálada na lavičke hostí. Treba však povedať, že domáci Právnici sa nevzdávali a slúži
im ku cti, že sa až do konca zápasu snažili aspoň o čestný úspech. Aj v poslednej tretine však
hostia pokračovali v zodpovednom výkone a nedovolili domácim skorigovať nepriaznivý
stav... Naopak, hrali vo veľkej pohode (tak ako celý zápas) a aj v poslednej tretine
pridali ďalšie dva góly. Napriek tomu, že domáci naozaj dreli až do konca, dnes im proste
nebolo "súdené" - konečný výsledok je síce krutý, ale absolútne zaslúžený! Úprimne však
treba povedať, že počet inkasovaných gólov je nakoniec pre domácich lichotivý, pretože ich
brankár zneškodnil mnoho ďalších superšancí SAVkárov - samostatné nájazdy, tvrdé strely aj
dorážky z bránkoviska...
V dnešnom zápase sa v našich SAVkárskych radoch zaskvel určite Ceco Mancál (3+2),
ktorému naozaj zápas vyšiel a neuveriteľné množstvo "čiernej" roboty odviedol Peťo Kotes,
ktorý odohral určite svoj najlepší zápas za posledné obdobie... Dnes však treba vyzdvihnúť v
prvom rade celý tím, pretože od začiatku až po posledný hvizd rozhodcu to bol maximálne
zodpovedný a koncentrovaný výkon! Klobúk dole páni...a len tak ďalej... Veď ako sa hovorí "Jedna lastovička jar ešte nerobí..."

(ra)

18.kolo
TJ SAV - Team Sharks

8:5 (1:1, 6:3, 1:1)

Máme za sebou zaujímavý zápas. Hostia prišli (tak ako takmer pravidelne na naše spoločné
zápasy) kompletný - teda na tri formácie...asi bolo v extralige "voľno"... :o). Naše domáce

SAVkárske rady naopak kompletné neboli - chýbali nám viacerí hráči vrátane stále zraneného
brankára Peňa a tak, po veľmi dobrom minulotýždňovom výkone, dostal "šancu" opäť Miňo
(...ako keby sme mali inú možnosť... :-*). Bolo teda zrejmé, že na úspech v tomto dueli
bude potrebné aby sme výborný výkon z predchádzajúceho zápasu zopakovali aj dnes! Od
úvodného hvizdu sa začal odvíjať dramatický film dnešného stretnutia. Úvod bol síce trocha
opatrný, ale určite nie nudný... V polovici tretiny sa SAV ujala vedenia, no Žralokom sa
podarilo pomerne rýchlo vyrovnať... Bolo to veľmi prekvapujúce, pretože v prvej tretine
obrana domácich hostí nepustila takmer k žiadnemu ohrozeniu svojej brány a gól, ktorý SAV
dostala bol veľmi čudný... Hostia sa v jeden moment ocitli za domácou bránkou a keďže hráč
hostí nemal komu prihrať, skúsil v "zúfalstve" zasunúť loptičku. Tá na prekvapenie všetkých
po odraze od Miňovej nohy v bráne aj skončila. Bol to "vlastenec" a ako sa nakoniec ukázalo,
nebol jediný... Podľa skóre jednotlivých tretín je jasné, že o výsledku rozhodla druhá tretina.
Bolo to naozaj tak - v nej sa totiž hral výborný hokejbal. Hosťujúci Žraloci, psychicky
posilnení gólom "z ničoho", sa zrazu začali čoraz častejšie tlačiť na polovicu SAVky, pretože
akosi vycítili, že Miňo dnes nebude mať najlepší deň... Napriek tomu, po neplodnom tlaku
na úvod druhej tretiny, Žralokom na chvíľu došiel dych. To bola presne tá chvíľa, na ktorú
domáci čakali - dokázali po veľmi pekných kombináciách streliť v rýchlom slede tri góly a
odskočili tak na 4:1. Potom však, vidiac že nemajú čo stratiť, začali hostia páliť na domácu
bránu zo všetkých pozícií - Miňovi totiž párkrát vypadli ľahké lopty a Žraloci, verní svojmu
menu, vystrkovali zuby. Domáca obrana však k dorážkam hostí nepúšťala. Bolo to však celé
akosi zvláštne - napriek tomu, že sa hostia bezprostredne pred bránku k nejakým dorážkam
nedostali, strelili ďalšie dva góly a razom to bolo iba 4:3...Oba boli zase ukážkové vlastence ten prvý po nahodení lopty takmer z bránkovej čiary, kedy po zásahu domáceho brankára
skončilo to zelené čudo za jeho chrbtom a potom to bol ešte krajší vlastenec - alá Jaro Halák
- hostia iba nahodili loptu do skrumáže pred bránu SAvky a polovysoká strela, ktorú sa Miňo
snažil svojou širokou hokejkou "upratať" za bránu, skončila na údiv všetkých v sieti! Jeden
vlastenec v zápase, to sa bežne prihodí, ale tri....to je už trocha priveľa... A pritom práve v
druhej tretine pochytal Miňo niekoľko naozaj nebezpečných šancí a striel hostí, preto je
pochopiteľné, že po týchto "haluziach" sa hostia radovali ako keby práve vyhrali Stanley cup.
Asi čakali, že domáci sa rozsypú a oni pohodlne výsledok otočia. Dnes sa však riadne
prepočítali - SAVkári sa totiž rozhodli, že to tak nenechajú, zomkli sa aby Miňovi naozaj
pomohli, a výsledkom boli takmer okamžite ďalšie tri utešené góly... Najmä ten druhý bol
ukážkou hokejbalovej moderny - bratia Alfáči predviedli dokonalý brejk 2na1, mladší Alfi
"nabil" staršiemu a ten v plnom behu strelou švihom dokonale "vyupratoval" vo vinkli
brankára hostí! Stav bol tak razom o štyri... Tesne pred koncom tretiny však hostia ešte raz
zdvihli hlavu a "strelou" od polky, ktorá asi išla "pod zemou" sa pomedzi dvojo nôh (vrátane
tých Miňových, ktorý však v tomto prípade asi veľa nevidel) dostala do domácej bránky a do
šatní sa išlo za stavu 7:4 pre domácich. V tejto tretine sa na ihrisku nahromadilo trocha viac
nervozity ako býva zvykom - často sa kompenzovali neodpískané fauly a tak na trestnej lavici
sa objavovali dvojičky hráčov. Ale poďme radšej k tretej tretine - tá začala tak ako sa končila
druhá - veľkou nervozitou na oboch stranách, hra sa často kúskovala a hráči sa viac venovali
diskusiám s rozhodcom ako samotnej hre. Hostia dali ešte jeden, ako inak, zaujímavý gól po strele a zákroku domáceho brankára sa lopta dostala nad jeho hlavu a vysokým oblúkom
padala a padaaaallláááá...až zapadla do brány pretože vracajúci sa domáci hráč ju už
nestihol "odpratať" do bezpečia! Domáci potom ešte raz kontrovali, následne prežili bez
úhony aj oslabenie a zápas sa už iba dohrával...
V domácich radoch zahral výborne prvý útok, v ktorom si dnes úlohu strelca na seba zobral
Slobi (3+0), úlohu nahrávača Ceco (0+4) a Alfi ml. s bilanciou 2+2 bol dnes
najproduktívnejší. Ostatné formácie, aj keď nekompletné, odohrali tiež dobré stretnutie...a
čo bolo najdôležitejšie, zodpovedne v obrane! Zahrali sme ako tím a tak to má byť. Napriek
konečnému rezultátu, aj hostia predviedli v zápase úseky, kedy dokazovali, že nie náhodou

skončili minulý rok na druhej priečke... Budúci týždeň sa už "tešíme" na pieskovisko do
Devínskej, kde to bude asi o "kanonáde" a najmä pevných nervoch...

(ra)

19.kolo
Kobra D.N.V. - TJ SAV

3:14 (1:5, 1:6, 1:3)

Máme za sebou zápas v Devínskej a podľa výsledku je zrejmé, že tentokrát nám
"pieskovisko" svedčalo... Pred zápasom to však vyzeralo, že sa dnes potrápime viac ako sme
sami čakali. Pohľad na obe striedačky totiž navrával, že domáce "kobry" sú
pripravené "streknúť "SAVkárom smrteľnú dávku jedu...prišlo ich naozaj mnoho - na tri
kompletné útoky zatiaľ čo hostia z Lamača rátali viac "straty" ako hráčov, ktorí prišli... Po
posledných zápasoch, ktoré sme v Devínskej absolvovali a poriadne sa v nich natrápili, bolo
sebavedomie domácich namieste. Od začiatku však bolo jasné, že dnes to bude koncert
hostí!
V bránke s uzdraveným Peňom a v prvej lajne s Jurkom Juruškom, ktorý nahradil, nie
vlastnou vinou, absentujúceho Slobiho sa SAVka od začiatku na domáce početné rady vrhla s
elánom. Až takým, že prvý gól strelila už po pár sekundách hry a ďalšie nedali na seba dlhšie
čakať. SAVka tak dostala na hokejky potrebný kľud a napriek tomu, že hrala iba na dve lajny
v pohode sa dopracovala k náskoku 1:5 po úvodnom dejstve. Za normálnych okolností by to
bol dôvod na pokľudné dohranie zápasu, nie však na tomto ihrisku... Sami sme sa mali
možnosť niekoľkokrát presvedčiť, že ani takýto náskok nemusí stačiť na víťazstvo. Od
začiatku druhej tretiny hostia preto naďalej držali domácich na dištanc - hralo sa zodpovedne
najmä v obrane a mnoho pokusov domácich končilo na nohách a telách obetavo hrajúcich
SAvkárov... Aj to málo, čo prešlo pochytal veľmi dobre chytajúci "navrátilec do zostavy"
Peňo.... Je pravda, že v prvej polovici tejto tretiny domáci vrhli všetky sily do útoku a snažili
sa s výsledkom niečo urobiť, tlačili sa čoraz častejšie pred bránku hostí - nemali však nárok!
Peňo totiž všetko spoľahlivo riešil. Góly pribúdali, ale nie na tej strane ako si "Kobráci"
predstavovali. "Muziku" totiž tvrdili borci v prvej SAVkárskej lajne Alfi ml.-Ceco-Jurko, ktorí si
z domácimi miestami robili čo chceli... Je ale pravda, keby hostia využili veľa z
ďalších početných šancí, po druhej tretine mohol byť stav výraznejší (najmä Ceco a Ďuri
Biely dnes totiž zahadzovali aj nemožné - ale nevadí chlapi, to príde... :o* ). Po dvoch
tretinách už aj domáci pochopili, že dnes proste nebude ten správny deň na získanie bodov a
tak sa v tretej tretine zápas už iba dohrával. Pozorní hostia domácich takmer do
ničoho nepustili, pridali ďalšie tri góly a bolo po zápase...
Máme tak za sebou zápas, ktorého sme sa trošku obávali aj keď konečný výsledok tomu
rozhodne nenasvedčuje. My sme však vedeli svoje... Dnes to bol veľmi dobrý obetavý,
kolektívny výkon. Ak by som mal vyzdvihnúť jednotlivcov - najlepším na ihrisku dnes bol
určite Alfi (6+3), ktorý na seba prebral úlohu strelca za chýbajúceho Slobiho a jeho dvaja
"parťáci" v útoku Ceco (4+3) a Jurko Juruška (2+5), ktorý svojim spoluhráčom "nabíjal" na
pekné góly. Zápas je za nami a my už tak všetci začíname myslieť na budúci týždeň a
lamačské derby!

(ra)

20.kolo
TJ SAV - Lamač"3"

11:2 (2:0, 3:0, 6:2)

Ďalšie, už v poradí ôsme lamačské derby je minulosťou. Hoci tým predchádzajúcim takmer
vždy nechýbala dramatickosť a viacero zápasov skončilo tesným výsledkom, to dnešné
potvrdilo dominanciu mužstva SAV. Celý týždeň predchádzajúci samotnému zápasu je už
tradične témou debát vo všetkých lamačských krčmách a aj rôznych "doberačiek" starých
kamarátov. Blíži sa play-off a tak sa s koncom základnej časti šírili z tábora súpera informácie
o tom, koho si "vybrať" za súpera v 1.kole...Nech je pravda akákoľvek, rôznym výpočtom s
kalkulačkou v ruke sa venujú "trojkári" - nás to vôbec netrápi a tak sme aj k zápasu
pristúpili. Derby je totiž derby a je aj vecou prestíže, ale žiaľ, v posledných vzájomných
zápasoch aj častejšieho premotivovania niektorých hráčov...
Pohľad na striedačky bol takmer tradičný - "trojkári" v takmer kompletnom zložení (chýbal
najlepší hráč hostí Braňo Thron) no najmä vo veľkom počte a na strane SAVky osem
hráčov (keď chýbal najlepší strelec Robčo Sloboda a ďalší dvaja maródi) a tak domáci hrali
na tri nekompletné formácie. Dnešný zápas začala SAV tak ako sa na favorita patrí. Od
začiatku to bolo o pozornej obrane a "smrtiacich" útokoch na bránku "trojkárov".
Od úvodných minút to bola jednoznačná záležitosť - hostia sa takmer do ničoho nedostávali,
boli pomalší, kombinácia sa im nedarila, k ohrozeniu domácej SAVkárskej bránky takmer
nedochádzalo a sporadické návštevy v útočnom pásme končili stratou loptičky a následnými
atakmi SAVky. V prvej tretine SAVka strelila po pekných akciách dva góly (prvý Jurko Juruška
a druhý Ceco Mancál), ubránila sa presilovke súpera a tak v prvej prestávke mali o čom
premýšľať najmä "trojkári". Na začiatku druhého dejstva sa síce hostia snažili skorigovať a
dostať sa do zápasu, no ich šance, ktoré si vypracovali, končili u pozorného Peňa (Mišo
Pšenko) v bránke, ktorý v týchto chvíľach mančaft podržal. A tak prišli na rad opäť SAVkári,
strelili postupne ďalšie tri góly, o ktoré sa postarali postupne Alfi st., keď premenil nájazd po
prihrávke mladšieho brácha, Miňo (Roman Minárik) ktorý dorazil vlastnú strelu a mladší Alfi
po prihrávke staršieho brácha, a po dvoch tretinách svietilo na ukazovateli jednoznačné
skóre 5:0! V tretej tretine bol obraz hry takmer rovnaký. "Hostia" na chvíľu zdvihli hlavu a
znížili, no takmer vzápätí SAVka kontrovala ďalšími dvoma gólmi... za stavu 6:1 mali SAVkári
výhodu presilovej hry, ktorej predchádzal veľmi škaredý faul na Jurka Jurušku, ktorý
bohužiaľ zápas už nedohral (dovtedy patril medzi najlepších - dirigoval hru druhej lajny,
strelil gól a na ďalší prihral...). Dúfajme, že do play-off bude v poriadku. Na chvíľku tak
"splanuli vášne" a SAVkári stratili koncentráciu, miesto toho aby presilovku využili, sami
inkasovali. Utiekol im totiž "starý známi" Pali Bizoň a zavesil. Tesne po skončení presilovky
však pekne zakombinovali Miňo (tiež odohral veľmi dobý zápas) s Alfim st. a druhý
menovaný definitívne "pochoval" nádeje hostí na skorigovanie výsledku. Domáci v pohode
pridali ďalšie štyri góly a tak stanovili konečný stav na 11:2! Výsledok tohto derby úplne
odzrkadluje dianie na ihrisku...a to brankár hostí niekoľko čistých šancí pochytal. Dnes bolo
naozaj zážitkom sledovať pekné kombinácie všetkých troch útokov a neutíchajúcu bojovnosť
celého mančaftu...
Lamačské derby s poradovým číslom osem prinieslo siedme víťazstvo tímu, ktorý bol dnes v
zápise uvedený ako domáci - TJ SAV. Bez toho aby sme znevažovali výkon súpera, dnes to
bola jednoznačná záležitosť a hosťujúci "trojkári" nech mali akékoľvek plány na úspešný
výsledok, nemali najmenší nárok! Tradične početná divácka kulisa videla dnes zaujímavý
zápas a predstavenie dobre fungujúceho orchestra. Bol to výborný tímový výkon - počnúc
Peňom v bránke, ktorý opäť potvrdil svoje kvality a končiac posledným, ôsmim hráčom v
tretej lajne... Keďže ale každý, aj ten sebelepší orchester, musí mať dobrého dirigenta, treba
ho spomenúť aj dnes. Bez prehnanej skromnosti či nadsádzky (sorry Milis :-)), dnes boli

dirigenti dvaja - no obaja s rovnakým priezviskom Alföldy! Bol to proste zápas bráchačov Alfi ml. s bilanciou (3+3) a Alfi st. (3+2) priviedli SAVku k jednoznačnému triumfu... Budúci
týždeň nás čaká predposledný zápas základnej časti - bude veľmi ťažký, ideme totiž do Rače
na Olymp, ktorý v tomto kole zaváhal keď prehral a tak sa jeho náskok na čele "scvrkol"
na tri body... Pre nás to znamená, že sme sa vrátili do boja o prvú priečku a tak sa to určite
pokúsime ešte zdramatizovať!

(ra)

21.kolo
Olymp Rača - TJ SAV

7:6 (4:0, 1:2, 2:4)

Po minulotýždňovom suverénnom víťazstve v derby (...aj keď sa z tábora porazených šírili
info, že ten zápas prehrali úmyselne, pretože si všetko dobre spočítali a v play-off chcú hrať
s nami...ok páni, vôbec nám to nevadí a budeme pripravení...:-*) sme zavítali na račianske
"letisko". Karty boli pred zápasom rozdané - nám ešte svitla teoretická šanca na víťazstvo v
základnej časti - a tak sme prišli s úmyslom odohrať čo najlepší zápas... Domáci aj v prípade
prehry mali stále v talóne posledný zápas - račianske derby - k dobru (a v ňom určite nejde o
takú "rivalitu" ako to býva v derby lamačských...) a tak mohli nastúpiť úplne uvoľnene. Už
príchod do Rače bol však nemilým prekvapením. SAVka mala pripravených do poľa iba päť(!)
hráčov a pripravený bol aj zranený a krivkajúci Jurko Juruška, ktorý teda išiel pískať... To, že
budú chýbať zranení hráči a tiež tí pracujúci sme vedeli, ale kde boli ostatní, netušíme...
Naše zámery tak na začiatku dostali vážne trhliny, no zabojovať sme napriek tomu aj tak
chceli. Domáce rady boli početnejšie a pri pohľade na nás museli mať náladu ešte lepšiu...
V tejto pozliepanej zostave sme v prvej tretine neboli domácim žiadnym vážnym súperom.
Olympáci, tradične posilnení extraligistami, sa do nás pustili ako sa na lídra patrí a výsledkom
boli štyri góly po pekných kombináciách. Nestíhali sme, na útočenie sa nedalo ani pomyslieť
a za celú tretinu sme vystrelili na domáceho brankára asi trikrát...Domáci sa jednoznačne
snažili rozhodnúť čo najrýchlejšie, pretože extraligisti (ako väčšinou) museli počas zápasu
odísť. Paradoxne, ako sa neskôr ukázalo, o výsledku zrejme ale nerozhodla táto
tretina, skôr možno iná situácia, ku ktorej sa ešte dostaneme. Úvodné dejstvo tak bolo
logickým vyústením diania na ihrisku - SAVkári boli nedôslední pri bránení, nestíhali domácich
pokrývať, boli pri lopte neskoro, v obrane si nepomáhali - no proste hrôza! Ešte šťastie, že
pred koncom tretiny dorazil ďalší "maród" a tak sme si cez pretávku povedali, že horšie to už
byť nemôže a, že sa ako "sedem statočných" pokúsime o malý zázrak. Do dresu sa obliekol
Jurko, rozhodcovskej píšťalky sa chopil nedoliečený Milis, poskladali sme dve lajny a išlo sa
na to... Hneď v úvode novoposkladaný elitný útok Alfi-Ceco-Jurko dokázal streliť potrebný
gól a začali sme pomaly dvíhať hlavy. V polovici zápasu domáci pridali piaty gól, ale hlavne
sa udiala očakávaná zmena na domácej lavičke - extraligisti sa rozlúčili a zvyšok tímu nechali
zápas v pohode dohrať (..veď náskok bol komfortný...). Veľa nechýbalo a riadne by sa
prerátali!
*** Na tomto mieste mi dovoľte malé odbočenie - poznámku... Ukázalo sa (presne ako v
prvom vzájomnom zápase) čo títo hráči znamenajú pre Olymp... A to zďaleka neplatí iba v
prípade Olympu, sú tu aj ďalšie tímy, ktoré využívajú služby takýchto hráčov. Ja sa iba
pýtam, pre koho je vlastne táto liga? Dokedy ešte budú v tejto našej "amatérskej" lige môcť
hrávať títo "profesionáli"? Myslím si totiž, že pôsobí minimálne komicky ak sa v polovici
zápasu hráči zbalia a odídu do Martina, Žiliny či Žiaru. Dokedy sa budú prekladať zápasy na

nezmyselné termíny len aby mohlo nastúpiť čo najviac extraligistov? Je logické, že títo hráči
hrávajú extraligu preto, lebo výkonnostne sú úplne niekde inde ako drvivá väčšina hráčov v
lige bratislavskej a to sa v zápasoch proste musí prejaviť! To však na tomto mieste určite
nevyriešime. Tak poďme späť na "letisko" v Rači. ***
Od tej chvíle sa stal totiž Olymp "úplne obyčajným tímom" - zrazu nevedeli oni kam skočiť,
SAVka stavila všetko na jednu kartu, útočnú, a bolo to vidieť. Góly na seba nenechali dlho
čakať - najskôr druhý a potom tretí, ktorý Miňo lišiacky strelil dokonca priamo z buly! SAVky
bolo zrazu plné ihrisko, vytvárala si šance a veru nemuselo ostať iba pri dvoch góloch.
Olympákov v tejto fáze zápasu doslova zachránil iba koniec tretiny! Od stavu 5:3 boli
domáci už "na dostrel". Na začiatku tretej tretiny sa ale predsa dostali k slovu aj oni pochopili, že ich úsmevy na tvárach na začiatku zápasu a najmä po prvej tretine boli asi
predčasné, a tak sa začali tlačiť do útoku. Rozumne rozohrávali do šírky a lákali hostí do
pasce - aby potom mohli ich behaví hráči prečíslovať SAVkársku obranu. Vytvorili si šance,
no Peňo v bráne podržal...Keďže snaho Olympu neviedla k ďalšiemu gólu, do útoku sme
prešli my. Dostávali sme domácich pod tlak a vtedy sa začal lámať tento zápas - prišlo to, na
čo som upozornil vyššie. Prvá lajna rozohrala skvelú kombináciu, Ceco prihral Jurkovi pred
úplne prázdnu bránku (domáci brankár totiž ležal na druhej strane...) no Jurko mieril
privysoko, do brvna...tento štvrtý gól by pravdepodobne domácich dostal do kolien... No stal
sa pravý opak - o minútu platilo dokonalé nedáš-dostaneš. Olymp sa vybral na výlet, obranca
nahodil loptu pred bránku kde sa ocitol jeden z hráčov domácich a lopta si po teči našla
cestu do SAVkárskej siete! Chudobnému aj z hrnca vykypí - ako sa vraví... Domáci ožili a
chvíľku po otočke strelili po nahodení spoza brány gól s poradovým číslom sedem a na
tváre sa im razom vrátili známe úsmevy! Do konca zostávalo niečo cez deväť minút, no
povedali sme si, že ešte ideme do toho. A veru išli sme riadne - behom 1,5minúty sme strelili
po skvelých kombináciách, keď prvá lajna doslova rozobrala domácich, tri(!!) góly a zrazu
bolo už iba 7:6!!! Domáci zobrali oddychový čas a to "zdesenie" na ich tvárach hovorilo za
všetko... Do konca zápasu chýbalo ešte asi päť minút a to bolo dosť času na vyrovnanie. No
už to nevyšlo, mali sme aj šance, hoci sme domácich zvierali v ich pásme - hrali sme viac ako
dve minúty aj power-play - vytúžený gól sme už nestrelili.
Je za nami veľmi zvláštny zápas. Nechcem polemizovať, či skončil zaslúženým víťazstvom
domácich za prvú polku zápasu, alebo či by si SAVka zaslúžila za nesmiernu bojovnosť v tej
druhej aspoň bod... Nech je to tak, či tak, rozhodlo sa o definitívnom poradí na prvých dvoch
miestach tabuľky a tak Olymp aj SAV môžu už iba čakať na súperov v play-off. V dnešnom
zápase zahrali vynikajúco chalani z prvej lajny Alfi (2+3) - Ceco (2+1) - Jurko (1+2), ktorí od
druhej tretiny privádzali domácich do úzkych...Pochvalu si však zaslúži aj Peňo, ktorý nás
dnes držal nad vodou až do konca a vlastne aj druhá lajna, ktorá mala výhradne obranné
úlohy a až na niektoré výnimky si s nimi od druhej tretiny poradila. Tak čo myslíte, rozhodla
nakoniec zbabraná prvá tretina alebo nevyužitá šanca za stavu 5:3?

(ra)
22.kolo
TJ SAV - Greenhorns

17:3 (5:0, 7:0, 5:3)

Skončila sa základná časť. V poslednom zápase, v ktorom už obom mužstvám "o nič nešlo",
sa hral uvoľnený hokejbal z oboch strán. "Zelenáči" prišli v oklieštenej zostave, ale plný
elánu užiť si posledný zápas sezóny... Domáca SAVka tiež nemala na striedačke núdzu o
voľné miesta a tak sa najmä domáci hráči nechceli pred rozhodujúcimi bojmi v play-off
zraniť... SAVkári mali ešte v živej pamäti jesenný zápas, kedy im dnešný súper dokázal streliť

až deväť gólov a preto v žiadnom prípade súpera nechcela podceniť. Tempo zápasu od
začiatku určovali domáci a podľa výsledkov jednotlivých tretín je zrejmé, že hostí takmer do
ničoho nepustila. Bola to hra na jednu bránu, hostujúci "Zelenáči" sa takmer nedostali na
polovicu a nieto ešte pred domácu bránku - teda aspoň v prvých dvoch tretinách... Góly do
siete hostí pribúdali ako na bežiacom páse, po strelách, ale najmä pekných kombináciách
jednotlivých formácií... Na neudržanie bol hlavne Alfi, ktorý sa chcel s chuťou "popasovať" o
šiesty triumf v rade v produktivite celej súťaže. To sa mu nakoniec podarilo - vďaka bilancii
(8+2) dosiahol v kanadskom bodovaní obdivuhodných 125bodov - klobúk dolu! Aj dnes bol
ústrednou postavou domácich, určite mu pomoholo aj to, že sa do zostavy vrátil pre zranenie
dlhšie pauzujúci Slobi (dnes 2+2) a výbornými kombináciami táto dvojica privádzala hostí
často "do úzkych"... Do elitného útoku sa pri absenciách v tíme, vďaka svojim výborným
výkonom počas celej sezóny :o), prepracoval za odmenu Milis a odohral dobrý zápas s
bilanciou 1+2...ako za starých čias, že Milisko? Po dvoch tretinách bolo vlastne po zápase. V
tej tretej sa osmelili aj "Zelenáči" a častejšie navštívili obranné pásmo domácich. Výsledkom
ich snahy boli zaslúžené tri góly. Zaslúžili sa tak o to, že dnešný zápas Miňo nedochytal s
ďalším shutoutom. Okrem vyššie spomínaných borcov dnes vyšiel zápas aj Peťovi Kotesovi
(3+2), ktorý dosiahol prvý seniorský hatrick kariéry a Alfimu st. (2+3) - spoľahlivo a
zodpovedne však zahrali naozaj všetci... Dúfajme, že forma vydrží čo najdlhšie... Toľko teda
k dnešnému poslednému zápasu v základnej časti. Pred nami je play-off a nás v ňom čakajú
vo štvrťfinále nebezpeční "Právnici" zo Slávie... Začíname už túto sobotu!
Z pohľadu SAVkárskej histórie je nutné ešte dodať, že vynikajúci výkon Juraja Alföldyho 125 (63+62) bodov v základnej časti je novým klubovým bodovým rekordom. Prekonal ním
ten doterajší zo sezóny 1987-88, ktorý mal už riadne "dlhú bradu", a držal ho Peter Jančik s
bilanciou 123 (67+56) bodov. Alfimu ml. právom patrí honor najproduktívnejšieho hráča
súťaže (a to už 6x v nepretržitom slede!!) a navyše bol aj jej najlepším nahrávačom.
Gratulujeme!! 100 bodovú hranicu mal na dosah aj Robčo Sloboda, nepodarilo sa mu to iba
vďaka zraneniu na konci základnej časti, keď musel vynechať niekoľko zápasov - dosiahol
ich 91(53+38) a skončil celkovo tretí… Rovnako výborný výkon!

(ra)

Play-off - štvrťfinále
1.zápas:
TJ SAV - Slávia Právnik

11:5 (3:2, 5:1, 3:2)

Tak...a máme za sebou úvodné stretnutie tohtoročného play-off. Výsledok síce hovorí
jasnou rečou, samotné stretnutie však zo začiatku vyzeralo inak... Slávisti nastúpili na
stretnutie v "plnej poľnej", maximálne koncentrovaní a s taktikou od začiatku narúšať
kombinácie domácich SAVkárov. Domáci nastúpili na zápas takisto na kompletné tri formácie,
nevedeli sa však vôbec dostať do tempa. Loptičky im odskakovali od hokejok, kombinácie
viazli, bolo vidieť málo pohybu. Obraz hry v prvej tretine tak vyzeral celkom nečakane SAVka sa trápila a Právnici hrali s chuťou a v pohode. Do šancí sa dostávali skôr hostia a
logickým vyústením ich snahy a sympatického výkonu bol úvodný gól, ktorý padol po peknej
kombinácii. Domáci boli stále akýsi zakríknutí a tak hostia vycítili svoju šancu - s pocitom, že
dnes by mohol byť ten správny deň - sústredene dodržiavali taktiku a pokyny ich
"nehrajúceho kapitána" a kouča Butowskeho. Asi v polovici tretiny prišiel pre domácich ďalší
šok... Po nevyužitej šanci sa do protiútoku vrhli hostia a po brejku ich hráč dokonale vymietol

pavučinu v Peňovom vinkli - 0:2!! Treba priznať, že úplne zaslúžene... Na domácej striedačke
padli "ostrejšie" slová - proste bolo treba sa zobudiť a začať predvádzať našu hru...povedali
sme si... Veľmi dôležité ale bolo, že vôbec nenastal stav paniky, skôr mobilizácie a najmä
viery v naše schopnosti... Od tohto okamihu akoby niekto na pomyselnom diaľkovom
ovládači prepol rýchlosť a na ihrisku sa začali diať veci... SAVkári spustili konečne na bránu
hostí "oheň a síru", viac strielali, dostávali sa pred bránu hostí a zrazu Slávisti nevedeli kam
skôr skočiť...do konca tretiny zostávalo presne 2:10min. a stav bol už 2.2, keď hosťujúci
brankár pod tlakom vyhodil loptičku za mantinel a domáci mali presilovku. Ako sa neskôr
ukázalo, bol to rozhodujúci okamih stretnutia - domáca elitná formácia dokázala presilovku
využiť, keď asi 20 sekúnd pred "sirénou" Alfi prestrelil brankára a do "šatní" sa išlo za stavu
3:2 - dokonalý obrat! Hostí v týchto fázach zachránila iba prestávka... Od druhej tretiny to
bol už koncert - v pomerne rýchlom slede pridala SAVka po veľmi pekných kombináciách
prvej a druhej lajny ďalšie tri góly a na ihrisku bolo už iba jedno mužstvo! Slávisti síce ešte
raz na chvíľku zdvihli hlavy, keď lišiacky, nastrelením domáceho gólmana spoza brány
skórovali, ale to bolo v tejto tretine z ich strany všetko. Snažili sa, to áno, ale rozbehnutý
"valec SAV" ich doslova prevalcoval - a k ničomu nepustil. Domáci ukončili tretinu ešte
dvoma parádnymi trefami a na druhú prestávku sa išlo za stavu 8:3... Do teretej tretiny sa
teda vlastne nastupovalo za rozhodnutého stavu - pribudli najskôr góly na oboch stranách ,
SAVka ubrala "nohu z plynu", hostia potom ešte dokázali pridať piaty gól, no od stavu 9:5
sa rozvlnila sieť dvakrát už iba za hosťujúcim gólmanom a tak konečný rezultát znie 11:5.
Bohatá gólová úroda na úvod play-off, všakže...
Strojcami dnešného víťazstva boli borci z elitnej lajny - Alfi - Slobi - Ceco (4+1 ,1+4, 2+1) a
druhej lajny - Jurko Juruška a Miki Mikuš (2+2 a 2+0). Opäť sa však potvrdilo, že zápasy
play-off majú svoj vlastný, špecifický scénar. Vypustiť čo len dve striedania sa nevypláca a
preto je potrebné v plnom nasadení a koncentrácii odohrať naozaj celý zápas! Myslím, že ako
poučenie tento zápas postačoval pretože aj druhý zápas budúci týždeň bude rovnako ťažký
ako ten dnešný...

(ra)
2. zápas:
Slávia Právnik - TJ SAV 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Na úvod najdôležitejšia informácia - po dvoch zápasoch sme, najrýchlejšie ako sa dalo,
postúpili do semifinále! Papierové predpoklady nás síce k tomu predurčovali, ale play-off je
nevyspitateľné a prekvapenia na úkor favoritou v ňom nebývajú výnimkou... Nakoniec, v
prvom zápase minulý týždeň sme sa mohli presvedčiť, že stratiť koncentráciu čo len na
krátko, sa nemusí vyplatiť...
Od úvodného hvizdu sa začal odvíjať zaujímavý dej tohto zápasu. Domáci Právnici nastúpili
veľmi koncentrovane, rovnako ako v prvom zápase tejto série sa snažili v prvom rade
nepúšťať dnešných "hostí" do vyložených šancí. Treba objektívne uznať, že sa im to dnes
darilo rovnako dobre (v niektorých fázach zápasu dokonca lepšie) ako v zápase číslo jedna!
Ich pozorná obrana nepúšťala vychýrených strelcov SAVky k ničomu vážnemu - boli to
väčšinou iba strely z diaľky, s ktorými si pozorne chytajúci gólman hravo poradil... SAVkári sa
síce snažili prekonať pozornú obranu, no akosi od úvodu viazla kombinácia. Od polky prvej
tretiny sa však začali častejšie objavovať "na dostrel" slávistickej bránky, vypracúvali si
viacero šancí, ale gól nie a nie padnúť...bola to tak trochu šachová partia... Obrany pracovali
veľmi pozorne na oboch stranách, s pribúdajúcimi minútami bolo čoraz jasnejšie, že ak má
padnúť gól (ktorý bude veľmi dôležitý...), bude treba niečo vymyslieť. Tak sme teda

vymysleli - poznáte to, niekedy býva najlepším riešením to najjednoduchšie... Keď sa už
zdalo, že v prvej tretine gól nepadne, do "útoku" zavelila tretia lajna - Peťo vystrelil od polky,
loptička sa odrazila od zadného mantinelu a veterán Alfi st. ju šikovne "upratal" pomedzi
nohy slávistického brankára do siete! Konečne...ten prepotrebný gól padol do tej správnej
brány - 0:1. V druhej tretine sa začal hrať veľmi dobrý hokejbal, do útočenia sa smelo pustili
aj Slávisti a niekoľkokrát "horelo" aj pred bránou SAVky. Hostia zase rozohrávali častejšie
svoje povestné kombinácie, šancí bolo neúrekom, no gól padol až v polovici tretiny po
kombinácii druhej lajny Vzápätí sa dočkala aj elitná formácia a stav 0:3 bol z nášho pohľadu
veľmi nádejný... Domáci to však rozhodne ešte nechceli zabaliť - v tejto tretine nastrelili
dvakrát žřdku - ich šance však spoľahlivo likvidoval Peňo. Napriek tomu sa im konečne, a za
predvedený výkon úplne zaslúžene, podarilo skórovať keď po prudkej strele dorazili loptičku
do siete... Na chvíľku to vyzeralo, že sa dostávajú do zápasu, no prvá formácia rozkrútila
povestný kolotoč a výsledkom bol ďalší gól v slávistickej sieti. Do "šatní" sa teda išlo za stavu
1:4... V poslednej tretine SAVka rozumnou hrou držala domácich na dištanc, tí síce nastrelili
tretí krát v zápase tyčku, no to bolo z ich strany všetko. Hostia pridali ešte dva góly - jeden
dokonca pri vlastnom oslabení po skvelej kombinácii dvojice Jurko-Miki a tak bolo jasné, že
tento zápas sa už v pohode dohráva.
Po dnešnom zápase je naozaj ťažké vyzdvihnúť jednotlivcov, pretože to bol v prvom rade
veľmi dobrý kolektívny výkon, no ak inak nedáte tak dnes to vyšlo Slobimu (2+1) a Mikimu
(1+1). Pre mňa osobne je však z tohto dvojzápasu najdôležitejšie zistenie, že ťaháme "za
jeden povraz" ako tím, keď sa nedarí jednému, zaberie druhý! Slávistom patrí poďakovanie
za odohratie korektných zápasov a pochvala za veľmi dobrý výkon, no a pre nás je dôležité
teraz dobre zregenerovať, udržať formu a pripraviť sa na semifinále... Po dnešku už vieme,
že nás v ňom čaká súper veľmi nepríjemný - obhajca titulu Hancop...

(ra)

Play-off - semifinále
1. zápas:
TJ SAV - Hancop MO&DE 4:6 (2:3, 1:0, 1:3)
Prvý semifinálový zápas sme odohrali v akejsi čudnej nepohode... Stretnutie bolo vyrovnané,
až na úplny záver sa ani jednému tímu nepodarilo odskočiť na viac ako jeden gól - potvrdili
sa tak prognózy, že toto bude séria vyrovnaných tímov. Oba tímy nastúpili takmer v
kompletnom zložení a tipovanie víťaza nebolo pred zápasom jednoduché... V zápasoch
týchto dvoch tímov sa totiž niekoľko sezón potvrdzuje, že domáce prostredie nemusí byť
výhodou.
Dej zápasu sa začal odvíjať vo veľmi dobrej atmosfére, početná divácka kulisa dokazovala
jeho dôležitosť. Domáca SAVka sa od začiatku svižne pustila do dobíjania Hancopáckej
bránky, no hostia nezostávali nič dlžní! Akcie sa striedali na oboch stranách, no najmä na
domácich bolo vidieť, že dôležitosť úvodného zápasu série a "povinnosť" doma zvíťaziť im
zväzovala ruky...nevedeli sa akosi dostať do tempa. Výsledkom bol preto aj úvodný gól hostí
- z pohľadu výsledku sa však nič dramatické neudialo pretože domáci pomerne rýchlo
dokázali vyrovnať. Do konca tretiny sa však skóre menilo ešte niekoľkokrát - 1:2, 2:2 a
potom 2:3 a za tohto stavu sa aj išlo na prestávku... Domáce rady boli nepochopiteľne
"poklesnuté" avšak úplne bez príčiny... Na ihrisku to v prvej tretine vyzeralo tak, akoby
domáci čakali, že hostia sa asi porazia sami...Päť gólov, ktoré padli v prvej tretine boli

výsledkom aj pekých kombinácii, no aj nepochopiteľných zlyhaní jednotlivcov pri bránení - čo
síce bolo zaujímavé pre divákov, ale aktéri na oboch lavičkách si obrannú hru vzhľadom na
dôležitosť zápasu predstavovali určite inak! Do druhej tretiny však nastúpila SAVka s jasným
úmyslom skóre otočiť - naopak Hancop sa snažil dôsledne brániť a vyrážať do "smrtiacich
kontier"... Spokojnejší boli nakoniec domáci SAVkári, dokázali vyrovnať a tak sa od tretej
tretiny začínalo vlastne odznovu - 3:3... Na hosťujúcom tíme bolo badať, že toho začínajú
mať "plné kecky" a tak sa čakalo, čo sa v poslednom dejstve udeje. Domáci zmobilizovali sily
(žiaľ iba niektorí) a pomerne rýchlo skóre otočili na 4:3 vo svoj prospech...zdalo sa, že to
bude zlomový moment tohto zápasu....žiaľ, iba sa zdalo... SAVka absolútne nepochopiteľne
(zrejme pod dojmom eufórie...) "vyprázdnila bojisko"... Hostia, ktorí ostali po góle zaskočení,
vycítili svoju šancu a "pobláznení" frenetickým povzbudzovaním svojich fans sa zúfalo vrhli
do útoku. Zrazu ich bolo plné ihrisko a trestali každú chybu domácich! 90 sekúnd po
vedúcom góle domácich dokázali opäť po nezmyselnej chybe vyrovnať a psychická výhoda
domácich bola definitívne preč! Hostia dali v polovici tretiny ďalší gól na 4:5 a v samom
závere využili aj presilovú hru a stanovili konečné skóre zápasu na 4:6... Škoda, no dnes
rozhodla nedisciplinovanosť SAVky a presilovková efektivita hostí - hoci na oboch stranách
bolo po štyroch vylúčených hráčoch, domáci dokázali využiť iba jednu presilovku...na rozdiel
od Hancopu, ktorý využil tri! Konečný výsledok potvrdil starú známu vec - v play-off treba
hrať naplno od prvej do poslednej sekundy, tu musí ísť všetko bokom a treba zabojovať aj
keď sa nedarí! Hrá sa totiž semifinále...a to je postupový krok na vrchol celej súťaže - do
finále... A v ňom väčšinou hrajú iba tímy, ktoré pre to spravia na ihrisku maximum...
V dnešnom zápase z jednotlivcov v radoch domácich treba vyzdvihnúť dvoch najlepších
hráčov tímu - Alfi (3+1), Slobi (0+3) a Ďuri Biely, ktorí robili čo mohli...bohužiaľ sa dnes ku
nim takmer nikto nepridal a to rozhodlo. O týždeň nás čaká odveta, ktorá bude ešte ťažšia
ako tento zápas. Ja však verím, že táto séria sa ešte do Lamača vráti...veď nakoniec, tie
"čudné" góly, ktoré dnes padali do SAvkárskej bránky, môžu v ďalšom zápase padnúť do tej
pre nás správnej :o).... Takže chlapi, hlavy hore a v sobotu ideme zabojovať!

(ra)
play-off - semifinále
2. zápas:
Hancop MO&DE - TJ SAV 7:5 (0:1, 3:1, 4:3)
Musím sa priznať, že komentár k tomuto zápasu sa mi veru nepíše ľahko... Aj napriek tomu,
že emócie opadli, stále prevláda rozčarovanie a obrovské sklamanie! Sme však "profíci" a
tak sa treba povzniesť a byť "nad vecou"...
V úvode dovoľte pogratulovať súperovi k postupu do finále a popriať mu v ňom veľa
šťastia. Jedným dychom si však dovolím napísať, že postúpilo šťastnejšie a nie lepšie
mužstvo. Oba odohrané zápasy v tejto sérii totiž boli absolútne vyrovnané...ten druhý hádam
ešte viac ako ten prvý minulý týždeň. V sobotu privítalo oboch aktérov dôležitého zápasu
slnečné počasie a tradične dobrá divácka kulisa. Domáci v kopletnom zložení (..a vari aj
nadpočetnom - more bielych dresov sa totiž pomaly nevošlo na striedačku...) privítali
lamačských hostí zo SAVky, ktorej žiaľ v tomto pre ňu existenčnom zápase chýbali až traja
hráči zo základu, a tak mala nastúpiť v počte 7ks... Tieto neočakávané "straty" sme museli
narýchlo nahradiť zmenami v zostave a tak sa do bránky po prvýkrát v tohtoročnom play-off
postavil Miňo a Peňo musel "do poľa"... Naša taktika bola jasná a vedeli sme, že cesta k
úspechu povedie iba cez jej dôsledné dodržiavanie od prvej až do poslednej sekundy... Žiaľ,
dokázali sme ju dodržať "iba" 72min. zo 75minútového hracieho času a to nás nakoniec stálo

víťazstvo!! Ale poďme postupne... Po úvodnej minútke ticha sa na ihrisku rozpútalo "pravé
peklo"! Domáci začali búšiť a prvé striedania boli náročné. Postupom času sme však prebrali
iniciatívu a zrazu mali plné ruky práce aj domáci. Výsledkom bol náš vedúci gól, ktorý
na naše hokejky priniesol potrebnú pohodu. Po prvej tretine tak bolo 0:1 pre SAV a všetko
bolo otvorené. V druhej tretine sa začal hrať výborný hokejbal. SAVkári stále verní svojej
naordinovanej taktike držali domácich na dištanc od bránky a Hancop sa v tých chvíľach len
veľmi ťažko dostával pred hosťujúcu bránku a to, čo z diaľky prešlo kryl spoľahlivý
Miňo. Domáci sa však predsa len dočkali vyrovnania - po chybnej rozohrávke hostí sa strelou
zo strednej vzdialenosti rozvlnila sieť SAVkárskej brány. Hancopáci povzbudení týmto
gólom spustili "oheň a síru", no bol to viac-menej iba slabý silvestrovský "ohňostrojík"strieľali totiž najmä s väčšej vzdialenosti a našťastie "slepými"... Práve naopak, my sme si
dokázali vypracovať dve veľmi dobré šance, avšak tiež bez efektu. V polovici tretiny prišiel
pre nás prvý smolný moment - Alfi ml. v snahe o strelu na domácu bránu nechtiac trafil
domáceho obrancu do tváre a keďže sa objavila krv, nasledovali štyri minúty oslabenia. To,
že domáci túto hernú činnosť ovládajú dokonale predviedli už v prvom zápase a tak sme
vedeli, že nás čaká to pravé peklo! Do bodky sa to naplnilo, Hancopáci rozkrútili povestný
kolotoč, dlho sa nevedeli presadiť no nakoniec po rýchlej kombinácii predsa gól padol - 2:1 a
presilovka pokračovala. Odolávali sme však statočne a keď sa už zdalo, že to vydržíme, po
úplne bežnom súboji pri mantineli (ktorých bolo počas zápasu viac) sa zrejme potreboval
"zviditeľniť" jeden z rozhodcov (pískali totiž dvaja) a na trestnú lavicu putoval ďalší náš
hráč (tentokrát však naozaj "za nič"...). Do konca prvej presilovky chýbalo 23sek... Domáci
tak hrali v presile vlastne 6min. v kuse a tento darček dokonale využili - po bombe
spomedzi kruhov bolo 3:1. Tentokrát sme však hlavy nesklonili - boli sme odhodlaní bojovať
až do konca a to aj napriek tomu, že sme hrali v pozliepanej zostave... Do konca tretiny sme
dokázali využiť aspoň jednu šancu z viacerých, ktoré sme si vypracovali, miestami sme
domácich doslova "priklncovali" na ich polku a tak sa do šatní išlo za stavu 3:2. Pred nami
bola tretia tretina, domáci boli odhodlaní uštvať nás v nej, no napriek ich plánom, povedali
sme si, že tá tretina bude naša - a veru bola! Ak sa v druhej tretine hral výborný hokejbal, v
tretej bol vynikajúci. Tretia tretina začala našimi dvoma šancami, no vzápätí prišiel ďalší
nápor na našu psychiku - domáci hráč zachytil našu chybnú rozohrávku na polovici ihriska a
aj keď s pomerne veľkej diaľky strelou švihom skóroval - 4:2! Domáci hráči a najmä diváci
"šaleli", no práve v tejto chvíli z nás opadlo všetko napätie... Takmer do konca tretiny bolo
na ihrisku iba jedno mužstvo- SAVka... Napriek tomu, že sme do domácich doslova búšili,
nezabúdali sme stále na pozornú obranu a výsledkom boli ešte do otočky dva góly. Najmä
ten tretí bol ukážkou veľkej šikovnosti - Alfi ml. si prebral od manťáku adresovanú prihrávku,
vycvičil domáceho obrancu, vytiahol brankára a zavesil na milimeter presne do vinkla. Lopta
sa v okamihu vrátila do ihriska (tí, ktorí ste na Hancope hrali, určite viete aké tam majú
bránky...) a nám na chvíľu zatrnulo - bol to síce jasný gól (a jeden z rozhodcov to aj
hneď ukázal) no domáci začali vehementne protestovať! Druhý rozhodca nepochopiteľne
zahlásil, že on to dobre nevidel a začali nekonečné diskusie - nehralo sa asi päť minút, no
potom celkom logicky gól platil a zrazu sme psychicky mali navrch my. Výsledkom bol
vyrovnávajúci gól na 4:4, ktorý sme po vyhratom buly v útočnom pásme dokázali streliť
4sekundy pred otočkou - Robčo vyhral buly, všetci čakali, že bude nasledovať prihrávka na
Alfiho, no on to posunul Ďurimu a ten nechytateľne zavesil nad lapačku!! A tak sa začínalo
odznova! Pre zmenu boli "na uterák" zrelí domáci, vôbec nečakali, že budeme vzdorovať a
vrátime sa do zápasu... A to ešte nebolo všetko! Aj po otočke sme pokračovali v tlaku,
domáci boli absolútne zúfalí a potom to prišlo - po ojedinelej šanci domácich Miki kolmou
prihrávkou na os ihriska vysunul Peňa (ktorý vlastne dnes ani nemal hrať...), ten si loptu
hodil cez domáceho obrancu a hoci mu trocha ušla, dokázal ju pred domácim brankárom
posunúť pomedzi jeho nohy do siete - 4:5!! Čas do konca tretiny bol vtedy 6:50min. Toto bol
pre domácich doslova šok - nastalo zdesenie a v tej chvíli sa zdalo, že sme definitívne na
koni... Žiaľ iba zdalo... Domáci hráči neboli schopní doslova nič vymyslieť, zúfalo (no celkom

pochopiteľne) začali páliť z každej pozície na našu bránku, no bezvýsledne. Do šance, ale
naozaj vyloženej, sa dostali iba raz - na naše šťastie Jožko Zemeš ju nevyužil... Poznáte to, v
tej chvíli čas pre domácich ubiehal veľmi rýchlo a pre nás naopak príliš pomaly... Hancop
posielal na ihrisku to najskúsenejšie čo mal, no ani to dlho k ničomu neviedlo. Potom to však
prišlo - do konca chýbalo 3:40min. a padol asi ten najhlúpejší gól aký mohol. Keďže sme
domácich pred našu bránu takmer nepustili, tí si povedali, že to skúsia spoza nej. Domáci
hráč v "zúfalstve" (alebo to bola jeho šikovnosť?) postrehol, že Miňo si nepokrýva dostatočne
tyčku a tak nahodil loptičku presne doňho...od neho sa odrazila do bránky a bolo vyrovnané5:5! Ako som napísal vyššie, chýbalo tak málo...pretože ani nie o minútku sme
nepochopiteľne opustili našu taktiku a "vyrútili" sme sa dopredu hoci sme chceli a mali
udržať nerozhodný stav, prepadli sme tam a domáci hráči dokonale využili prečíslenie - aj
keď ten gól, čo padol by ten hráč už asi nikdy v živote nezopakoval (bol to iba taký jemný
teč po nahodenej poloprihrávke)-lopta si našla cestu do siete a v tej chvíli bolo definitívne po
našich nádejách-6:5... Doslova sme individuálnymi chybami domácim darovali postup do
finále! No aj o tom je play-off, kto stratí čo len na chvíľku koncentráciu, doplatí na to...a my
sme si to dnes "vyžrali" dokonale... V poslednej minúte sme ešte skúsili hru bez brankára ale
výsledkom bol gól v našej prázdnej svätyni - 7:5... a bol definitívne koniec.
Dnes nebudem vyzdvihovať individuality, aj tak všetci viete kto bol najlepší...bojujeme ako
jeden tím, vyhrávame ako jeden tím a tiež aj prehrávame ako tím... Keď sa ešte všetci
naučíme pre tím a spoločný úspech aj "položiť život", budeme veľké mužstvo...a potom nám
určite neostane iba súboj o tretie miesto...

(ra)
play-off - o 3.miesto:
TJ SAV - Team Sharks 4:3sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
A sezóna je definitívne za nami... Môžeme v kľude bilancovať... Po roku opäť s bronzovými
medailami na krku! Spokojnosť? Úprimne, pred začiatkom ročníka (a vlastne aj počas neho)
sme poškuľovali po finále. Teraz, po sezóne, musíme (a vlastne aj sme) spokojní s bronzom.
Aj tento ročník potvrdil, že v úzkej špičke sa nachádza štyri či päť tímov, ktoré mali zálusk
na medailu...
Posledný zápas sezóny bol "odvetou" za minuloročné semifinále - kedy nám práve Sharkovia
zahatali cestu do finále. Vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas...ako vždy s týmto súperom.
Samotné stretnutie to iba potvrdilo. Samozrejme, že sme chceli po celkom vydarenej sezóne
medailu získať, no aj hosťujúci "žraloci" mali ambície rovnaké... Ako to celé dopadlo už
vieme - no tak ako som po semifinále napísal, že do finále sa dostalo šťastnejšie mužstvo,
konštatujem to aj dnes... Úplne férovo priznávam, že sme lepší neboli a bronz tak získalo
šťastnejšie mužstvo! Od začiatku zápasu bolo vidieť, že ani jedno z mužstiev nechce spraviť
chybu. Oba tímy neboli kompletné - nastúpili ani nie na tri lajny a tak to bola od začiatku tak
trochu šachová partia... Hostia mali mierne navrch, pekne kombinovali, vypracovali si pár
šancí avšak bez gólového efektu. Domáci SAVkári predvádzali v úvodnej tretine taký
nemastný-neslaný výkon... Snažili sa síce kombinovať a dostávať sa do šancí, pozorní
"žraloci" ich však dlho držali na dištanc. Ani v presilovke "nezapršalo", napriek tomu, že
šance boli... V prvej tretine však zobral zodpovednosť do vlastných rúk kapitán Alfi ml. (po
koľký krát už....?), prebral si prihrávku od Mikiho a strhol vedenie na domácu stranu.
Psychická výhoda bola teda pred druhým dejstvom na našej, SAVkárskej strane a na začiatku
tejto tretiny to bolo aj vidieť. Čoraz častejšie sme sa dostávali pred súperovu bránku a
hosťujúci gólman "vytiahol" niekoľko veľmi dobrých zákrokov. Šance boli, no nedokázali sme

sa presadiť. Hostia sa postupne "otriasli", zlepšili pohyb a definitívne prebrali iniciatívu.
Najmä v obrane SAVka nestíhala a výsledkom bol faul a presilovka žralokov. V nej domácich
zamkli, no aj Miňo v bráne predviedol dobré zákroky. Oslabenie sme síce prežili a
nekoncentrovanosť tesne po nej nás stála vedenie - hostia dokázali vyrovnať a začínalo sa
odznova - 1:1. Naďalej boli aktívni a pár minút na to pridali druhý gól - strela od polovice,
Miňo mal zakrytý výhľad a neskoro zareagoval - 1:2... V týchto chvíľach sme mali šťastie, že
nepadol ďalší gól do našej SAVkárskej brány - to by už dnes bolo veľmi ťažké otáčať! Keď sa
už zdalo, že hostia udržia vedenie, zahrmelo na druhej strane - Peňo našiel krížnou
prihrávkou na polovici ihriska Alfiho ml. a ten prudkou, dobre mierenou strelou ku
žŕdke vyrovnal na 2:2. Stav po dvoch tretinách bol síce vyrovnaný, ale neodzrkadloval dianie
na ihrisku - k domácim bol totiž veľmi lichotivý.... Pred záverečnou tretinou sme si však
povedali, že dáme do toho posledné zvyšky síl a pôjdeme si po ten bronz.... Tak aj bolo,
zatlačili sme hostí na ich polovicu, no tlak bol iba taký "jalový". Strely z väčších vzdialeností
pochytal gólman a zvyšné blokovali hosťujúci hráči. Napriek tomu, v tejto tretine sa hral asi
najlepší a najzaujímavejší hokejbal. Žraloci zdvihli hlavy a aj oni sa častejšie začali
presadzovať - vyložených gólových šancí si vypracovali určite viac ako my, no v týchto
chvíľach nás jednoznačne podržal Miňo, ktorý vychytal hosťom dve tutovky! Hra sa
prelievala z jednej strany na druhú, no s pribúdajúcim časom bolo zrejmé, že žiadne z
mužstiev nechce spraviť rozhodujúcu chybu... Tú však spravil gólman hostí - po nahodení
ľahkej loptičky na bránu ju chcel pred dobiehajúcim Alfim st. prikryť, no nespravil tak ostala stáť pri jeho betóne, čo šikovne náš "veterán" (teda ja :o)) využil a našiel si ju tam.
Mal som pred sebou už iba prázdnu bránu, no v poslednej chvíli mi vracajúci sa obranca
hostí mierne zahákol palicu a to stačilo na to aby moja strela tesne minula úplne opustenú
svätyňu hostí! Skoro ma porazilo, na striedačke to stíchlo - vedeli sme totiž, že takáto šanca
sa nemusí opakovať a v takýchto vyrovnaných zápasoch môže práve to rozhodnúť! Jasnejšiu
si domáca SAVka za celý zápas nevytvorila...Ako to v takýchto prípadoch býva, potvrdilo sa
staré známe "nedáš-dostaneš" - hostia sa z tohto "šoku" spamätali a po necelej minúte sa po
krídle presadil ich útočník, natlačil sa až pred Miňa a nechytateľne "zavesil" - 2:3 a do konca
zápasu veru veľa nezostávalo... Boli sme riadne skleslí, no nemali sme už čo stratiť.
Pozbierali sme všetky zbytky síl a išli sme za vyrovnaním... Vypracovali sme si dve veľmi
dobré šance, no nepadlo to tam... Keď sa už zdalo, že si hostia víťazstvo ustrážia, spadnutú
SAVkársku "bojovú zástavu" zodvihli bráchači - Alfi ml. vyslal z uhla prudký projektil na
hosťujúceho brankára, ten síce loptičku vytlačil tak, že sa kotúľala po bránkovej čiare, no
dobiehajúci Alfi st. ju upratal do siete - do konca tretej tretiny chýbalo niečo málo cez dve
minútky a bolo vyrovnané - 3:3!! Potom sa už iba dohrávalo a čakalo na predĺženie - nikto
totiž už chybu spraviť nechcel. A tak prišlo na rad prvé predĺženie v tohtoročnom play-off... V
ňom si žiadne z mužstiev výraznú šancu už nevypracovalo a tak nasledovali samostatné
nájazdy... Presne ako minulý rok v rozhodujúcom semifinálovom zápase... Takže deja-vú našťastie nie celkom rovnaké... V prvej sérii po troch strelcoch na oboch stranách gól
nepadol a v tej nasledujúcej, keď sa poradie vymenilo, nepremenili svoju šancu na výhru
žraloci. Do stredového kruhu sa postavil Tomi Thron a svoj nájazd (či skôr peší pochod...
:o)), ktorým dokonale zneistil hosťujúceho gólmana, zakončil nechytateľnou strelou nad jeho
lapačku do vinkla!!! Nájazdy sú vždy lotériou...tentoraz so šťastným koncom pre SAV.
Bronz ostal teda v Lamači... Boli sme naozaj šťastní aj keď po celej sezóne už aj dosť
unavení... Po minulom roku sme tak nakoniec neostali bez medaile ani teraz! Prebrali sme si
pohár a individuálne ceny a v pokoji sme to zašli "rozobrať" na Vŕšok... Páni, ďakujem
všetkým... SAAAAVVVVKKKÁÁÁÁ!!!

(ra)

Lamač Cup 2012

V sobotu 23.6.2012 sa za účasti 6 kvalitných družstiev uskutočnil 1.ročník
hokejbalového turnaja Lamač Cup. Organizácie turnaja sa na výbornú zhostil Pali
Bizoň v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou miestneho úradu Lamač. Na
turnaj prijali pozvanie tieto tímy - Lamač"3", SAV Lamač, FK Lamač Prapol
(lamačský futbalisti), Hancop MO&DE, Hancop Baltská a ženský hokejový tím
Slovan Bratislava. Videli sme 15 zaujímavých zápasov, v ktorých sme mali
možnosť zhliadnuť viacero výborných výkonov, množstvo krásnych akcií a gólov.
Súčasťou turnaja bol aj zápas malých hokejbalových šarvancov. Azda sme v ňom
videli mnohé budúce lamačské hokejbalové nádeje...
KONEČNÁ TABUĽKA - Lamač Cup 2012
Por. Team

Z

V

R

P

Skóre

Body

1. SAV Lamač

5

3

1

1

17:8

7

2. Lamač"3"

5

3

1

1

18:13

7

3. Hancop MO&DE

5

2

1

2

16:16

5

4. FK Lamač Prapol

5

1

3

1

8:8

5

5. Hancop Baltská

5

0

3

2

11:16

3

6. Slovan Bratislava

5

1

1

3

10:19

3

pozn.: o poradí na 1. a 3.mieste rozhodol vzájomný zápas
pozn.: o poradí na 5.mieste rozhodlo celkové skóre

V sobotné ráno to všetko začalo o 8:20 tradičným lamačským derby (ktoré, ako sa na konci
dňa ukázalo, vlastne rozhodlo o celkovom víťazovi...) a slávnostné vyhodnotenie a ukončenie
turnaja prebehlo večer o 18:30... A to aj napriek tomu, že sa hralo (tak ako to na turnajoch
býva) v skrátenej podobe 2x15min. Doobeda to bolo celkom fajn - vládlo totiž pravé
hokejbalové počasie (mierne pod mrakom, sem-tam nejaká ta dažďová kvapka) avšak
poobede to už slniečko nevydržalo a riadne "pripekalo"... Slušný záber pre všetkých
zúčastnených, čo poviete? Najviac dostali určite zabrať brankári, ktorých bolo päť a tak sa
prestriedali vo viacerých zápasoch... Na tomto mieste mi dovoľte jedno zaujímavé
zamyslenie - TJ SAV Lamač získala po dlhých 17 (!) rokoch opäť turnajovú trofej... Potvrdilo
sa tak vlastne to, čo sa vo všeobecnosti o SAV Lamač vie - je to proste turnajový tím!
Zaspomínali sme si tak na časy, keď práve SAVka získavala v časoch najväčšej slávy trofeje
ako na bežiacom páse. A veru, priamo na ihrisku spomínali aj niektoré z legiend lamačského
hokejbalu - veď posúďte sami...

Tím SAV: Minárik, Šembera - Biely, Ma.Slušný, Šurlan, T.Thron - Alföldy J., Alföldy R.,
Bičkay, Mancál
A to ešte naša brankárska jednotka Mišo Pšenko nastúpil za futbalistov... Tí, ktorí niečo o
SAVke vedia, určite s prekvapením pozerajú najmä na meno Miro Šembera - áno vážení, to
je náš Šembi, ktorý - pozor - nebol iba do počtu, ale regulérne odchytal niekoľko zápasov aj
napriek svojmu "pokročilému" veku... A to čo predvádzal - hlboká poklona Šembi, úprimne!!
Dokázal totiž, že zo svojho nesporného brankárskeho umenia nezabudol nič. Rovnako tak aj
zvyšní dvaja, dnes už "neaktívny" hráči dokázali, že hokejbal hrať nezabudli - Maroš Slušný,
hoci nie na svojom poste brankára, ale v obrane, zaspomínal na časy, keď v obrane SAVky
nekompromisne "čistil" priestor pred vlastným brankárom a Martin Bičkay, ktorý svojimi
nevyspytateľnými technickými "finesami", pri ktorých často zmiatol aj seba samého, privádzal
hráčov súpera do "zúfalstva" :o). Samozrejme nesmiem zabudnúť ani na Milana Šurlana

(...to by som si zase vypočul...), ktorý potvrdzuje aj v lige svoje kvality a najmä s Marošom
vytvorili v sobotu zohratú dvojičku... tak na pľaci, ako aj v "zákulisí" (veď pitný režim bol v
tom teple dôležitý, že chlapi... :o)). Klobúk dolu aj pred výkonmi nášho Miňa, ktorý stíhal
chytať nie len za nás, ale aj hokejistky a určite sa zaslúžil svojim výkonom o naše víťazstvo.
Celý turnaj sa tak odohral vo veľmi priateľskej atmosfére, súboje boli často vyrovnané o čom
vlastne svedčí aj konečná tabuľka. Dôležité však dnes bolo, že sa všetci pri výbornom guláši
a pivku či nealku dobre bavili - aj z rozhovorov s inými tímami sme počúvali samé slová
chváli... Po športovej stránke príjemne prekvapili určite lamačský futbalisti, ktorí prehrali iba
s jedným z favoritov na celkové prvenstvo Hancopom MO&DE a tiež hokejistky Slovana,
ktoré naozaj bojovali až do posledného zápasu, v ktorom dokázali zdolať už po celom dni
"oslabených" Hancopákov. Nakoniec, ich hráčka Nikoleta Celárová sa stala aj najlepšou
hráčkou celého turnaja... Súčasťou turnaja bolo aj stretnutie lamačských hokejbalových
nádejí - chlapci od 4 do 10 rokov predviedli pre prítomných divákov úžasne krásne divadlo.
Naháňali sa za loptičkou s takým nadšením, že nejednému hrdému rodičovi (najmä
mamičkám) sa objavila v oku aj povestná slzička! Najmä tí najmenší štupli boli perfektní...
Fotografie z turnaja si môžete pozrieť v sekcii FOTOGALÉRIA... Ako vravím, bol to vynikajúci
deň a to nie len preto, že SAV Lamač nakoniec turnaj vyhrala. Dnes totiž ani tak nešlo o to,
kto dá koľko gólov alebo prihrávok, išlo o to aby sme sa dobre zabavili....aj keď troška
rivality predsa nesmie chýbať...veď pohár pre víťaza bol lákavý... :o))
Prvý ročník turnaja Lamač Cup máme teda za sebou. Pali Bizoň, bola to výborná myšlienka a
dovoľ mi poďakovať Ti v mene všetkých zúčastnených za celkovú organizáciu - bolo to
naozaj super... Už teraz sa tešíme na druhý ročník...

(ra)

...a naozaj už iba pre štatistikov, výsledky TJ SAV Lamač:
SAV - Lamač"3" 4:1 (Alföldy

J. 1+2, Alföldy R. 1+1, Mancál 1+0, Biely 1+0, Bičkay 0+1)

SAV - Hancop MO&DE 2:3 (Alföldy
Slovan - SAV 2:6 (Alföldy

J. 2+0, Alföldy R. 0+2)

J. 3+2, Alföldy R. 1+3, Mancál 2+0, Thron T. 0+1) FK Lamač Prapol - SAV 1:1 (Biely 1+0,

Alföldy J. 0+1)
SAV - Hancop Baltská 4:1 (Alföldy

J. 1+2, Mancál 2+0, Alföldy R. 1+0, Biely 0+1)

Summer Hancop Cup 2012

V sobotu 25.8.2012 sa za účasti 5-tich prvoligových družstiev uskutočnil na
ihrisku na Baltskej ul. kvalitne obsadený hokejbalový turnaj Hancop Cup.
Organizácie turnaja sa na výbornú zhostili chlapci z domácich tímov Hancop
Mo&DE a Hancop Baltská, ktorí pod vedením srdciara Jožka pozvali okrem dvoch
domácich tímov družstvá SAV Lamač, Tigri Ružinov a Greenhorns... Objednali aj
dobré počasie - možno až príliš, pretože riadne "pripekalo", no to ovplyvniť nijako
nemohli :o)... Pripravili sa však aj na túto alternatívu a hráči mali počas celého
dňa k dispozícii pivko, kofolu či sódu a tiež vynikajúci gulášik! A tak sa hneď ráno
mohli rozbehnúť zaujímavé súboje...

KONEČNÁ TABUĽKA - Summer Hancop Cup 2012
Por.Team

Z

V

R

P

Skóre

Body

1. Hancop MO&DE

4

3

1

0

8:4

7

2. SAV Lamač

4

2

1

1

16:9

5

3. Hancop Baltská

4

2

1

1

8:9

5

4. Tigri Ružinov

4

1

1

2

10:11

3

5. Greenhorns

4

0

0

4

7:16

0

pozn.: o poradí na 2. mieste rozhodol vzájomný zápas

Pozvanie na tento turnaj sme veľmi radi prijali, pretože bol vhodnou príležitosťou na
overenie našej pripravenosti pred ligovou súťažou. Hneď na úvod nás však čakal asi najťažší
súper - domáci Hancop MO&DE a pretože sme na úvodný zápas nastúpili ešte v oklieštenej
zostave, výsledkom bola tesná prehra 1:2. Potom sme však počas celého dňa už nenašli
premožiteľa. Ako si môžete aj zo zostavy všimnúť, nastúpili sme už aj so staronovou
akvizíciou - Palim Bizoňom, ktorý sa po niekoľkých sezónach strávených v druhom
lamačskom tíme vracia do SAV Lamač - teda tímu, v ktorom vstúpil do "veľkého" hokejbalu.
Náš tím na tento turnaj posilnil aj Maťo Hora, dlhoročný hráč SAVky.

Tím SAV: Minárik - Hora,T.Thron, Bizoň - Alföldy J., Alföldy R., Sloboda, Mancál
V ďalšom zápase s mužstvom Greenhorns sme už nasadli na víťaznú vlnu a po víťazstve 5:3
sme sa vrátili do boja o prvenstvo. Nerodilo sa však ľahko, pretože "Zelenáči" vzdorovali až
do konca.... Dôležité však bolo, že počas celého turnaja sme mali možnosť precvičiť nejaké
kombinácie a zistiť, ako na tom vlastne sme. Po jednoznačnom víťazstve nad druhým
domácim tímom Hancop Baltská a následnom víťazstve "starších" Hancopákov bolo jasné, že
v našom poslednom zápase s Tigrami nám pôjde už "iba" o celkové druhé miesto. Stačilo
neprehrať, no duel sa nevyvíjal podľa našich predstáv. Síce sme viedli, no pár minút pred
koncom aj prehrávali o dva góly... Vtedy sme sa však správne "hecli" a po znížení sme
odvolali brankára a doslova pár sekúnd pred koncom aj vyrovnali - potrebná remíza teda
bola na svete a tým aj druhé miesto na turnaji! Škoda, že sa nás nezišlo v túto sobotu viac,
pretože napriek fyzickej náročnosti (veľké teplo) si mohli svoju pripravenosť pred ligou overiť
aj ostatní naši hráči... Celkovo sa dá skonštatovať, že na nový ročník sme celkom dobre
pripravení aj keď na kondičke budeme ešte musieť popracovať...
Záverom by som chcel poďakovať domácim organizátorom za pozvanie nášho tímu na tento
určite vydarený turnaj a pochváliť ich za výbornú atmosféru a starostlivosť o prítomné
mužstvá - chlapci ďakujeme!
(ra)
výsledky TJ SAV Lamač:
SAV - Hancop MO&DE 1:2 (Bizoň 1+0, Sloboda 0+1)
Greenhorns - SAV 3:5 (Alföldy J. 2+1, Sloboda 0+1, Alföldy R. 0+2, Mancál 2+0, Thron T. 0+1) Hancop Baltská - SAV 0:6 ( Mancál 1+0,
Alföldy J. 1+1, Bizoň 0+1, Sloboda 2+1, Alfoldy R. 1+1, Thron T 1+0)
SAV - Tigri 4:4 (Alföldy J. 3+1, Mancál 0+1, Alföldy R. 1+0, Sloboda 0+2)

