SEZÓNA 2015-2016
– KOMENTÁRE K ZÁPASOM –

1.kolo:
SAV Lamač : K.Ves Knights

5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

vzájomné zápasy 2014/15: 11:3, 5:0, 5:0, 11:3

Prvý zápas, prvé víťazstvo, prvý shutout v sezóne
Po minuloročnej "spanilej jazde" sezónou a obhajobe titulu vstúpila v sobotu 12.9.2015 SAV
Lamač do tretej "dúbravskej" sezóny. Na úvod sa im do cesty postavil húževnatý súper Rytieri z Karlovej Vsi, ktorý sú nepríjemným súperom a nie raz už dokázali zaskočiť aj
favoritov a obrali ich o body... Lamačania, po úspešnej letnej turnajovej predsezóne, navyše
ako obhajcovia titulu, však nemohli pomýšľať na nič iné ako na víťazstvo. Aj minuloročná
ligová bilancia hovorila jasne v prospech obhajcu, no nie raz sa už potvrdilo, že skutočnosť a
predpoklady sa môžu veľmi líšiť...
Dnes to však našťastie neplatilo. Zrodil sa jednoznačný výsledok avšak predvedená hra
taká určite nebola. Presne podľa predpokladov, Rytieri postavili taktiku predovšetkým na
pozornej obrane a rýchlych protiútokoch a to sa v priebehu zápasu ukázalo ako veľmi dobrý
ťah. Lamačania, v duchu svojej filozofie, naopak nastúpili so snahou súpera k ničomu
nepustiť a rozhodnúť čo najskôr. Dlho sa to však vďaka zodpovednej obrane súpera
nedarilo. Je pravda, že v prvej tretine sa hra odohrávala predovšetkým pred bránkou nášho
súpera, no dlho-predlho bez gólového efektu. Na SAVkárskych hokejkách totiž chýbal pokoj a
rozvaha pri zakončení a tak viacerí borci v bielych dresoch rozchytali brankára súpera. Ten s
"kľudom Angličana" likvidoval jednu šancu za druhou... Napokon sa predsa len podarilo
SAVke skórovať, keď sa presadil Robčo a tak sa do kabín išlo za stavu 1:0. Pravdou je, že v
prvom dejstve nemal Miňo veľa práce, no to sa asi jeho spoluhráči rozhodli v ďalšom
priebehu trocha zmeniť... Stále častejšie sa totiž osmelení hostia, vidiac menšiu kombinačnú
indispozíciu SAVkárov, objavovali pred bránou Lamačanov a šancí pribúdalo....žiaľ na tej
nesprávnej strane. SAVkárom slúži ku cti, že napriek "kostrbatosti" aspoň bojovala a skúšala
čo najskôr streliť ďalší gól. V koncovke však po naozaj dobrých šanciach zlyhávali viacerí - a
nebolo to iba vďaka svojej "nemohúcnosti"... Brankár hostí sa totiž predviedol v tom
najlepšom svetle a bol jednoznačne najlepším hráčom hostí v dnešnom zápase. Likvidoval
postupne strely, nájazdy a aj dorážky a bolo otázkou, kto konečne uspeje a zbaví ho jeho
"čara". Napokon sme mali veľké šťastie, že aspoň Slobi si dnes ráno pripravil tú správnu
"strelku" a v druhej tretine najskôr po rýchlom úniku a potom strelou z úctyhodnej
vzdialenosti nachytal gólmana hostí "na švestkách". Výsledok po dvoch tretinách bol tak
veľmi lichotivý, najmä ak si uvedomíme, že v tejto tretine mali mnoho šancí aj hostia a iba

vďaka Miňovi sme naďalej držali čisté konto... Tretia tretina sľubovala zaujímavý hokejbal Rytieri totiž dnes vládali, chceli a aj vedeli a SAVkári si nemohli byť ešte víťazstvom istí. Na
úvod tretiny však opäť po vyhranom buly zaúradoval Slobi a ďalšou "strelou s plochou
dráhou letu" trafil presne do vinkla - 4:0 a to už vyzeralo ako dostatočný náskok. Hostia však
nepoľavili vo svojich snahách streliť aspoň nejaký ten gólik a keďže "deň otvorených dverí" v
Lamačskej obrane pretrvával, hasiť musel Miňo....a našťastie uhasil všetko! V poslednej
tretine bol tak jediným strelcom iba Slobi, ktorý strelil aj štvrtý svoj kúsok a uzavrel skóre na
konečných 5:0... Snaživí Rytieri tak zostali bez streleného gólu, ktorý by si azda za svoju
snahu a veľmi sympatický výkon aj zaslúžili... no my sme radi, že Miňo uhájil prvý shutout v
sezóne hneď v jej prvom zápase.
Úvodný zápas tak máme za sebou. Niesol všetky znaky úvodu sezóny - boli sme akýsi
nenabudení, kombinácie viazli, rozohrávka bola rozháraná, koncovka žalostná. Pozitívom
prvého zápasu sezóny tak bola iba Slobiho strelecká efektivita a Miňova nula... Ale nevadí,
hlavu hore a "s vervou k svetlejším zajtrajškom" , azda to už v ďalšom zápase bude lepšie.

výkony, ktoré stoja za zmienku: Sloboda, Minárik
(ra)

2.kolo:
HBC Greenhorns : SAV Lamač 1:18 (0:9, 0:4, 1:5)
vzájomné zápasy 2014/15: nehrali spolu

Jednoznačná záležitosť obhajcu titulu v súboji s nováčikom...
Súboj obhajcu titulu s nováčikom súťaže mal podľa všeobecných prognóz favorita
jasného... Súper, s ktorým SAVka zvádzala dlhé roky súboje v BAHbL však v nejednom
prípade ukázal, že „Zelenáči“ dokážu poriadne potrápiť. Vo viacerých zápasoch uchmatli body
jasným favoritom a tak akékoľvek podcenenie zo strany Lamačanov nehrozilo. Ako však
ukázal samotný zápas, dnes bolo príliš skoro o všetkom rozhodnuté...
Pri všetkej úcte k súperovi a bez akýchkoľvek náznakov jeho zneváženia, po takomto
priebehu vlastne ani niet čo komentovať... „Zelenáči“ nastúpili na stretnutie akýsi rozhádzaní,
nesústredení a nepozorní a tak nečudo, že po 5.odohratých minútach svietilo na tabuli
veľavravné skóre 0:4 a bolo po zápase. Do konca prvej tretiny „nasúkali“ Lamačania svojmu
súperovi ďalších päť gólov a bolo nad slnko jasnejšie, že zvyšok duelu bude súboj skôr
SAVky so svetelnou tabuľou ako samotnými Greenhornami. Tí sa totiž počas celého zápasu
takmer k ničomu nedostali a aj strelený gól bol skôr dielom náhody (...ten gól totiž pôvodne
padol do ich bránky, no rozhodcovia si to akosi nevšimli, nechali pokračovať v hre
a výsledkom bol paradoxne gól na opačnej strane...). A to môže dnešný domáci tím vďačiť
iba vychýlenej muške viacerých SAVkárov, ktorí nepremenili viacero tutoviek, že tých gólov
nebolo viac... Našťastie, dnes to „sypalo“ aspoň Palimu, ktorý dnes ráno asi papkal streleckú
kašičku, keďže dokázal skórovať úctyhodných 8 krát... Za zmienku tak stojí vari už iba to, že
SAVka predviedla veľa pekných kombinačných akcií, pekných prienikov a striel a hoci zo
začiatku kombinácia viazla, neskôr sa to už patrične rozbehlo.

Záverom dovoľte už iba dodať konštatovanie – Greenhorni, nevešajte hlavy...skúste na
tento zápas čo najskôr zabudnúť a koncentrovať sa poriadne na tie nasledujúce. A čo
odkázať do vlastných radov? Vpodstate to isté...chlapci, čo najskôr zabudnime...pred nami
sú totiž ďalšie náročné zápasy! Ako napríklad hneď ten nasledujúci – čaká nás totiž domáca
Pekníčka, ktorá bude určite správne „nažhavená“ všetko nám poriadne spočítať...

výkony, ktoré stoja za zmienku: Bizoň
(ra)

3.kolo:
SAV Lamač : AHK Pekníkova 3:3 (1:1, 0:0, 2:2)
vzájomné zápasy 2014/15: 3:7,7:3,18:4,10:0,2:1,8:5

Zaujímavý zápas...žiaľ až príliš veľa emócií v ňom
Súboj súbojov hneď skraja sezóny sľuboval opäť zaujímavé stretnutie "odvekých" rivalov.
Za normálnych okolností by sa iste dalo napísať, že bol napínavý a vzhľadom k tomu, že je
iba začiatok sezóny aj kvalitný, a že sa napokon v ňom zrodila prvá remíza v histórii
vzájomných zápasov. Žiaľ, na konci zápasu boli dôležitejšie úplne iné veci. Nemôžem sa
ubrániť dojmu, že niektorí jedinci súpera poňali tento vpodstate obyčajný zápas až príliš
premotivovane... Neviem, čo tým sledovali, pravda je však taká, že v radách SAVky po
zápase hráči skôr počítali šrámy ako body do tabuľky... Niekoľko zákrokov "na hrane" viedlo
k viacerým "boľačkám" lamačských hráčov a žiaľ zaznamenali sme aj jedno naozaj vážne
zranenie (aj keď práve toto bez zjavného pričinenia súpera - proste hlúpa náhoda...) a preto
všetci dúfame, že sa náš Pali vráti na ihrisko čo najskôr a že sa mu zlomené zápästie zrastie
tak aby mohol opäť "súkať" súperovým brankárom jeden gól za druhým...
Samotný zápas mal svoj náboj a o patričné napätie sa starali obaja súperi. Každý síce
svojim spôsobom, ale staral... SAVka tradične na súpera vyrukovala svojou atraktívnou
kombinačnou hrou s cieľom čo najdlhšie držať chalanov z Pekníčky ďaleko od Miňa, súper
naopak postavil na svojej modrej "neprechodný val" a spoliehal sa na brejky... Od úvodu sa
tak bolo na čo pozerať a dá sa povedať, že obraz hry sa až do konca stretnutia nezmenil.
Tak ako to prebiehalo v tretine prvej, tak bolo aj v tých zvyšných dvoch... SAVkári hrali a
súper strieľal góly... Je iba na škodu samotných Lamačanov, že počas celého zápasu vlastne
doťahovali skóre a nedokázali využiť neuveriteľné množstvo vypracovaných šancí. Hrali totiž
na oko pekne, no na rozdiel od AHKáčov neefektívne. Súper využil takmer všetko, čo mu
bolo ponúknuté a Lamačania sa v koncovke neuveriteľne trápili. Skóre po dvoch tretinách
vôbec neodzrkadľovalo dianie na ihrisku, no tak to niekedy chodí. Ak totiž uvážime, že SAVka
nedokázala využiť nedisciplinovanosť súpera v šiestich presilových hrách (súper hral jednu a
úspešne...) na strelenie viac ako jedného gólu...už dávno pred tretím dejstvom mohlo byť
rozhodnuté... Nebolo však a tak aj tretia tretina sľubovala napätie až do konca. AHKáči
dokázali dvakrát potrestať chyby Lamačanov (raz už v zmieňovanej presilovke) a tak sa
SAVkári doslova nadreli aspoň na vyrovnanie. Žiaľ, potom prišiel nešťastný moment, keď sa
zranil Pali a všetky myšlienky od tejto chvíle už boli niekde úplne inde ako na ihrisku. SAVka
síce dokázala streliť ešte jeden gól, avšak rozhodcovia usúdili, že to bolo súčasne so
záverečným klaksónom, gól neuznali a skóre sa už nezmenilo...po konečných 3:3 sa teda
body delili, či zaslúžene, to nech si prítomní diváci a aktéri tohto súboja už zanalyzujú sami.

A čo záverom do našich radov? Páni, myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Bojovali sme a
hoci sme nedokázali množstvo šancí premeniť, nevadí...hlavy hore, to príde! Chce to trochu
viac pokoja a rozvahy pri zakončení a začne to padať. Držím palce všetkým maródom nech
sa dajú čo najskôr do poriadku a nech sa všetky dnešné šrámy zahoja do nasledujúceho
súboja. Je predsa pred nami celá sezóna a potrebujeme každú ruku aj nohu...a ak to aj
nepôjde tak rýchlo, nevadí - sme jeden tím tak zabojujeme aj za kamarátov! My, žiaľ, síce
už teraz vieme, že Pali bude môcť nastúpiť až na jar, no všetci mu držíme palce aby
rekonvalescencia prebehla bez komplikácii. Tak do skorého videnia, chlapci...

výkony, ktoré stoja za zmienku: Sloboda, Biely
(ra)

4.kolo:
Empiria Petržalka : SAV Lamač 4:11 (0:1, 1:6, 3:4)
vzájomné zápasy 2014/15: 4:11,1:11,4:11,2:2

Jednoznačné víťazstvo po zatiaľ najlepšom výkone v sezóne
Súboje súperov z opačného konca Bratislavy priniesli doteraz v lige vždy víťazstvo SAVky (až
na jeden nerozhodný výsledok v minulej sezóne) a tak bolo otázkou dňa, či sa konečne
Petržalčanom podarí túto negatívnu sériu "zlomiť". Zápas to bol opäť zaujímavý a ukázal, že
Empiria bola naozaj nabudená konečne Lamačanov poraziť, no ako ukazuje výsledok, bude si
musieť ešte počkať. Zrodil sa totiž pomaly už tradičný rezultát, ktorý iba potvrdil historické
štatistiky.
Bez trojice zranených hráčov Paliho, Miňa a Alfiho st. nastupovala SAV Lamač do stretnutia s
jedným nováčikom v zostave - v bráne sa totiž objavil Štefan Kiripolský (Kiri), ktorý si asi svoj
debut nemohol ani lepšie "naplánovať" - nastúpil totiž proti "svojim", keďže niekoľko rokov
hájil farby práve dnešného súpera SAVky... Predzápasové "doberačky" zo strany bývalých
spoluhráčov tak nebrali konca, no ako ukázalo samotné stretnutie, víťazne z nich vyšiel práve
náš gólman. Najmä v prvej tretine predviedol niekoľko výborných zákrokov a tak aj vďaka
nemu viedla SAVka 1:0. Súper však riadne "hrýzol" a tak sa dalo čakať, že aj druhé dejstvo
bude poriadne dramatické. Opak bol však pravdou - SAVka totiž predviedla azda najlepšiu
tretinu v doterajšom priebehu súťaže. Výborné kombinácie, nasadenie, zodpovedná obranná
hra a výsledkom bolo jednoznačné vedenie 1:7... Sypalo najmä Robčovi, ktorý zaťažil konto
súpera tromi gólmi a Alfimu ml. rovnako s hattrickom. Po dvoch tretinách teda bolo o
všetkom rozhodnuté. V treťom dejstve sa už ostražitosť Lamačanov trocha narušila a za
jasného stavu zbytočne dávala šancu súperovi svojou nedisciplinovanosťou (tri presilové hry)
na skorigovanie výsledku. Súper to aj patrične využil a tak sa zrodil pomaly už tradičný
výsledok vo vzájomných dueloch. Dramatickosť zápasu síce nechýbala, no napokon skončil
výraznou dominanciou Lamačanov. Za zmienku tak stojí ešte azda to, že vďaka vynúteným
zmenám v zostave pri Cecovi doslova ožil náš Zajko Tomi, ktorý priam lietal po pľaci ako
jesenný šarkan utrhnutý z motúzika a s bilanciou 2+2 si vyslúžil honor druhej hviezdy
zápasu...

Po dnešnom zápase sa tak dá napísať vari už iba jedno - chlapi bolo to veľmi dobré a dalo
sa na to pozerať... Poctivo vzadu, efektívne vpredu, zaslúžite si 1. Iba pozor na tú disciplínu tie oslabenia nám zatiaľ ešte nejdú podľa predstáv :-) . Tak teraz nezaspať na vavrínoch,
budúci týždeň nás totiž čaká nemenej náročný súboj lídrov súťaže!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Bošňák, Thron, Alföldy J.
(ra)

5.kolo:
Demons Bratislava : SAV Lamač 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
vzájomné zápasy 2014/15: nehrali spolu

Neuveriteľne smolná prehra po veľmi dobrom výkone
Šport často nemá logiku... Tento súboj je toho najlepším príkladom. Ako si inak vysvetliť
konečný rezultát v stretnutí, kde podľa môjho skromného názoru už remíza by bola
nespravodlivým vyjadrením toho, čo sa na ihrisku udialo... Tri smolné góly súpera,
neuveriteľné množstvo nepremenených šancí SAVky a napokon ani ten jeden bod do
tabuľky. Aký vie byť hokejbal niekedy krutý...
Bez viacerých hráčov, opäť v nekompletnom zložení, nastupovala SAVka na zápas proti
súperovi, ktorého niekoľkí hráči boli minulý rok súčasťou tímu Avengers Dúbravka, a s
ktorým mala do činenia v lete na tak úspešnom turnaji Winners Bison cup v Bošanoch. Tam
sa zrodil presne opačný výsledok ako dnes - vtedy však aj podľa priebehu spravodlivý. To sa
však o dnešnom výsledku veru povedať nedá... Lamačania veľmi dobre vedeli, s kým budú
mať dnes tú česť - s nesmierne behavým (už iba tento fakt bol pre náš "vyzretý" tím
určujúcim faktorom zápasovej taktiky...) a húževnatým tímom, ktorý v priebehu tejto sezóny
práve spolu s lamačským tímom viedol celú súťaž (a to bol ďalší varovný signál). Čakali sme,
že poznajúc súpera, ten príde v početnom množstve, no že ich bude doslova "ako múch na
zdochline" (...tým určite nemyslím nikoho konkrétneho...) bolo prekvapením aj pre nás.
Predzápasové absencie na strane Lamačanov dávali tušiť, že rozhodujúcim faktorom pre
úspech v tomto zápase bude predovšetkým bezchybný výkon gólmana... to je síce vlastne
vždy, no dnes to malo platiť dvojnásobne. Do dôležitého zápasu však SAVka nemohla
postaviť ani svoju brankársku jednotku (Miňa), ani dvojku (Kiriho, ktorý si minulý týždeň
odkrútil veľmi úspešnú premiéru) a tradičná trojka v zálohe (Peňo) musela určite nastúpiť v
poli a tak sme ani netušili, že už v piatom ligovom kole sa bude musieť udiať jeden
neočakávaný comeback! Pred touto sezónou sme totiž na našu ligovú súpisku dali pre
prípad "najvyššej núdze" niekdajšiu brankársku oporu SAV Lamač Alexa Ondrejku (alias
Šaniho). Je síce pravda, že ukončil aktívnu kariéru pred štyrmi rokmi, no na našej nedávnej
klubovej SAV Exhibition ukázal, že zo svojho umenia nič nezabudol ani dnes, už so "štyrmi
krížikmi na chrbte"... Na veľké brány a s oranžovou loptičkou si naposledy zachytal už veľmi
dávno (ako sám skonštatoval, ani sám nevie kedy...), no to, čo v zápase predviedol...Šani,
klobúk dolu. Áno, veľmi sme mu svojim zodpovedným výkonom najmä v obrane pomáhali,
no niekoľko výborných zákrokov ide na jeho "tričko". Vidíte, aj faktor gólman nám zabral a
napriek tomu prehra... Prvá tretina súboja bola divácky najatraktívnejšia. Padli v nej štyri

góly, z ktorých sme vlastne strelili všetky my...bohužiaľ. Súper síce behal ako "splašený", no
pred bránku SAVky sa dostal iba výnimočne a ak aj áno, všetko spoľahlivo riešil Šaňo. Takže
si to zhrňme - SAVkárske góly: prvý po krásnej kombinácii v presilovke so strelou Slobiho do
prázdnej brány po rozobraní súpera, ten druhý po výbornej prihrávke Cecovi do brejku, ktorý
zvládol blafák ukážkovo... Súperove góly: prvý strelou od modrej čiary do skrumáže pred
bránou a preniknutím do siete ani nevedno kade, ten druhý po "strele" od červenej čiary,
ktorá letela určite nad bránu no vďaka nešťastnému zásahu Milisovej ruky zapadla rovno do
vinkľa. Naozaj skvelé...a to nehovorím, koľko toho SAVkári trestuhodne vpredu zahodili. V
druhej tretine sa obraz hry výrazne nezmenil, vlastne sa nezmenil už do konca zápasu - na
to, že súperovi hráči mali takmer všetci najmenej o 10 rokov menej ako väčšina dnes
nastúpivších SAVkárov - trochu prekvapujúci. Súper bol kondične na výške, to bezpochyby,
no do výraznej gólovej šance sa nedostával - strieľal skôr zdiaľky vidiac, že také tam dnes
padajú - naopak Lamačania dokázali zatlačiť súpera pred vlastnú bránku, no v niektorých
prípadoch "spálili" aj to, čo sa nedalo... Neostávalo nič iné iba bojovať a pokúsiť sa to zlomiť.
Je fakt, že gólman súpera bol tiež mužom na svojom mieste a azda iba jemu môžu Démoni
vďačiť za dva body (alebo skôr našej nemohúcnosti...?...to je teraz už bohužiaľ ale jedno).
Je však pravda, že s výnimkou jedného zápasu sa v tejto sezóne v koncovke SAVkári
neuveriteľne trápia. Keď k tomu prirátame, že ďalšie tri presilovky sme už nedokázali využiť,
asi sa nemôžeme čudovať, že vyhrať sa dnes dalo ťažko. Démoni boli rýchli, často zdvojovali
v súbojoch SAVkárov, no tí si napriek tomu dokázali vytvárať mnoho šancí - na tie sa však
nehrá... Áno, súper hrozil nebezpečnými strelami, no nejaké výrazné šance z pred
bránkového priestoru nemal. No a čo napísať k tretine tretej? Chudobnému aj z hrnca
vykypí? Či skôr na chudáka aj záchod spadne? Napíšem radšej toto - tretí gól súpera 14
sekúnd pred koncom zápasu strelou z polovice ihriska, ktorej sa hovorí "zo zúfalstva" (keďže
sa blíži koniec), ktorá zapadla priamo do vinkľa, keď Šaňo toho opäť veľmi nevidel... a to
sme buly v našej tretine vyhrali, prosím pekne, my... No vravím, škoda komentovať...
Súper sa tak tešil, SAVkárom ostali "iba oči pre plač" a diváci si pochvaľovali, aký výborný
zápas videli. Nedivte sa mi preto, že ešte teraz som nasr***...nasrdený...keď si na to
spomeniem. Fakt to nemá logiku...ale nevadí páni, ideme ďalej!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Ondrejka... (a azda aj všetci ostatní za bojovnosť)
(ra)

6.kolo:
K.Ves Knights : SAV Lamač 4:18 (0:8, 1:7, 3:3
vzájomné zápasy 2015/16: 0:5

Vysoké víťazstvo a pohodlné dva body
Je priam neuveriteľné, že po takomto výsledku je napísať komentár k zápasu ešte
náročnejšie ako keby sme prehrali. Pri vysokom víťazstve totiž ani nie je veľmi čo hodnotiť.
Bez toho aby som akokoľvek "znevažoval" súpera SAVky, dnes to bolo doslova "ľavouzadnou"...

Pomaly sme si už zvykli, že Lamačania v tejto sezóne nastupujú na stretnutia v
nekompletnom zložení a tradíciu SAVka neporušila ani dnes. Necelé tri lajny sa však od
začiatku "zakusli" do súpera ako krvilačná šelma do svojej koristi a výsledkom bolo expresne
rýchlych päť gólov za štyri minúty... a bolo "vymaľované". Rytieri z Karlovky totiž nastúpili na
zápas až s prílišným rešpektom a veľmi zakríknuto pôsobili vlastne celé dve tretiny. Až v
poslednej tretine sa trochu osmelili a využili euforickú nesústredenosť Lamačanov na
strelenie troch gólov... Škoda, v prvom vzájomnom súboji vzdorovali oveľa viac a tak niet
divu, že dnes to bol absolútny debakel. Písať o tom ako padali jednotlivé góly sa ani nedá SAVkári si schuti zahrali, zastrieľali, zakombinovali a výsledkom bolo 18 gólov, ktoré súperom
"zabalili" na cestu domov. Niektorým hráčom sa darilo viac, iným zase menej, no podstatné
bolo, že si SAV Lamač zapísala do tabuľky ďalšie dva body. Najviac síce dnes "sypalo" Alfimu
ml. (5+3) a Slobimu (4+2), ktorí spolu strelili polovicu tímových gólov, no do štatistík si
pripísali body takmer všetci zúčastnení... štyri body za asistencie Alfi st. (ktorý síce nedá gól
asi ani do Vianoc, no aspoň ich dokáže spoluhráčom pripraviť...), po tri kanadské body
potom hneď štvorica hráčov (Jurko, Ďuríček, Ceco, Robčo) a zabudnúť určite nesmieme na
dnes dvojgólového (inak veľmi sviatočného strelca) obrancu Milisa, ktorý dal dva góly v
jednom zápase poriadne dávno a ako sám vtipne po zápase poznamenal - to už má dosť na
dve sezóny (Milisko, pri tvojej súčasnej forme by to azda bola škoda...)... O veľkej pohode
tímu svedčí aj fakt, že bod za asistenciu si pripísal dokonca aj Miňo, ktorý si po dvoch
absenciách v zostave mohol opäť zachytať. Je síce pravda, že dve tretiny skôr počítal
veveričky na blízkych stromoch ako strely, ktoré naňho leteli, no aspoň v tej záverečnej mu
spoluhráči "vybavili" pár závarov na zohriatie...
Máme za sebou v poradí šiesty zápas sezóny, ktorým sme načali druhú štvrtinu súťaže.
Momentálne umiestnenie v tabuľke si SAVka bez problémov potvrdila a tak sa môžeme tešiť
aspoň z toho, že sa nikto nezranil, nikto si neublížil a že po troch dňoch vytrvalého dažďa sa
vyjasnilo aspoň na pár hodín a tak sme ani nezmokli. Keď tak pozerám von oknom, rovnalo
sa to asi menšiemu zázraku - opäť totiž vytrvalo prší. Darmo, jeseň je definitívne tu a tak si
budeme asi musieť pod dresy častejšie navliekať teplejšie prádlo... alebo sa zahriať nejako
inak :o).

výkony, ktoré stoja za zmienku: Alföldy J., Sloboda, Šurlan
(ra)

7.kolo:
SAV Lamač : HBC Greenhorns 19:4 (5:2, 6:0, 8:2)
vzájomné zápasy 2015/16: 18:1

„Povinné" víťazstvo po výdatnej kanonáde

Ďalší zápas ako cez kopirák - "povinné" víťazstvo a jednoduché dva body do tabuľky.
Nováčik súťaže, bojovne naladení Zelenáči, chceli akiste odčiniť prehru z prvého vzájomného
zápasu v tejto sezóne, no výsledkom bol iba ďalší zahanbujúci debakel... Škoda, ale chápem,

že bez "ozajstného" gólmana a čo i len nejakej snahy všetkých hráčov to jednoducho nejde...
Pri všetkej úcte k súperovi, po takomto priebehu zápasu nie je veľmi čo hodnotiť. Rovnako
ako v prvom vzájomnom zápase sa zrodil jednoznačný rezultát hovoriaci za všetko. Rozdiel
bol hádam iba v tom, že po rýchlom vedení si Lamačania až priveľmi skoro povedali
"hotovo". Súper totiž v prvej tretine chvíľkami dokázal vyrušiť SAVkárov z ich až
profesorského kľudu a dvakrát skóroval. Miestami bolo priam zarážajúce, že Lamačania
nedokázali streliť gól aj z toho, z čoho sa to už hádam ani nedalo. Dávali tak Zelenáčom stále
šancu na priblíženie sa v skóre "na dostrel" (to bolo však asi tak jediné...) - v kvalite hry bol
totiž diametrálny rozdiel. Až v druhej tretine sa SAVkárska "gólová mašina" rozbehla na plné
obrátky a tak po dvoch tretinách bolo definitívne rozhodnuté. Vraví sa, že každý zápas býva
taký ťažký, aký si ho urobí mužstvo samé... Miestami to tak aj bolo. SAVka sa asi rozhodla,
že už viac "netreba" a do záverečnej tretiny nastúpili jej hráči mysľou už kdesi pri budúco
týždňovej prestávke - ako si inak vysvetliť, že hneď v úvode opäť dovolila súperom streliť
dva góly. Potom to však bola zase už iba hra na jednu bránu - aspoň, že sa dnes SAVkárom
chcelo viac ako súperom. Konečný výsledok tak potvrdil momentálny rozdiel medzi oboma
tímami a preto naozaj niet čo viac k tomuto zápasu napísať.
V drese víťazov si schuti a dosýta zahrali všetci hráči, ktorí dnes na zápas prišli a o niečo si
tak vylepšili osobné štatistiky. Dnes chýbal najlepší strelec tímu Slobi a tak sa otvorila cesta
iným jeho tímovým druhom priblížiť sa k nemu resp. ho predbehnúť... Napokon sa tak stalo,
hoci Alfi ml. dnes vsietil netradične "iba" dvakrát, o gólik Slobiho predbehol. Strelecky sa
dnes najviac darilo obom Robčom (Bošňák, Alföldy), ktorý sa trafili zhodne po päťkrát. Na
čele poradia strelcov celej súťaže tak momentálne tróni až trojica SAVkárov - aspoň nejaké
pozitívum dnešného dňa... Na druhej strane je však pravdou, že tie občasné "okienka v
obrane", ktoré sa pod dojmom jasného vedenia objavili, nás môžu v súbojoch s inými
súpermi sakramentsky mrzieť... Takže, chlapi, pozor na to!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Bošňák, Pšenko, Slušný E.
(ra)

9.kolo:
SAV Lamač : Empiria Petržalka 10:4 (3:2, 3:0, 4:2)
vzájomné zápasy 2015/16: 11:4

Zaslúžené víťazstvo, ktoré potvrdilo historickú bilanciu súperov
Po dlhšej pauze (prestávka a odložený zápas) čakal na SAVku nepríjemný a húževnatý
súper. Chalani z Petržalky v doterajších vzájomných zápasoch až na jednu remízu vždy ťahali
za kratší koniec, no ako vo väčšine zápasov ani teraz nechceli svoju kožu predať lacno. Pred
Lamačanmi tak stála opäť výzva natiahnuť úspešnú ligovú bilanciu, avšak všetci si
uvedomovali, že nič jednoduché ich dnes nečaká...aj vzhľadom k počtu, v akom dnes
nastúpili (8ks + Miňo).

Obaja súperi, síce v nekompletnom zložení - no o to viac nabudení, mali jasnú predstavu o
priebehu zápasu. Vo vzájomných stretnutiach takmer vždy platilo, že o výsledku sa
rozhodovalo v prvej polovici stretnutia a preto bola dôležitosť začiatku obom jasná. Lepšie
začali Petržalčania a pomerne skoro sa aj ujali vedenia... Nepríjemný začiatok však
Lamačanov nezaskočil a dokázali po peknej akcii vyrovnať na 1:1. V prvej tretine sa
odohrával zaujímavý hokejbal so šancami na oboch stranách, o niečo efektívnejší boli
našťastie SAVkári, ktorí dokázali skóre otočiť a súperovi odskočiť o dva góly, no na
prestávku sa napokon išlo za stavu 3:2, pretože srdnato bojujúci hostia využili presilovku na
skorigovanie. V druhej tretine sa očakával "tuhý boj" o každý kúsok ihriska, pretože
Petržalčania, aj vzhľadom na oslabenie SAVky, cítili šancu konečne nepriaznivú vzájomnú
bilanciu "zlomiť" a zaknihovať prvú výhru. V úvode tretiny to aj tak vyzeralo - súper často
strieľal a dostával sa až príliš ľahko pred Miňa, ten však našťastie všetko likvidoval. Naopak,
SAVkárom vo veľa prípadoch loptička akokeby zavadzala - bolo to akési kostrbaté, zbrklé a
nesúrodé (v tomto ukazovateli sa dnes asi najviac "darilo" mne a preto sa touto cestou
spoluhráčom za svoj dnešný výkon ospravedlňujem...), chýbal väčší pokoj na hokejkách našťastie sme sa však včas spamätali a dôležité góly padli do tej správnej bránky... Po dvoch
tretinách bolo upokojujúcich 6:2, no rozhodnuté ešte nebolo. V poslednej tretine sa už
prejavila predsa len väčšia skúsenosť na našej strane a napriek tomu, že mnoho tutových
šancí sme dokonale "zavraždili", s prehľadom sme udržiavali skóre zápasu v prijateľnej
podobe pre nás a nedovolili sme snaživému súperovi priblížiť sa "na dostrel". Konečný
rezultát tak napokon iba potvrdil historickú bilanciu a znamenal dva body do tabuľky pre
obhajcu prvenstva.
V drese víťazov dnes vynikli najmä strelecky disponovaný kapitán Alfi ml. (strelil 5 gólov),
určite aj Filip, ktorý nastúpil v našom drese na zápas po ťažkom zranení a dlhej
rekonvalescencii dnes po prvýkrát v sezóne a rozhodne ho bolo vidieť a cítiť (1+3) a Robčo
B., ktorý im zdatne sekundoval bilanciou 2+1... Od druhej tretiny začala lepšie fungovať už
aj defenzíva a tak sme to napokon zvládli aj v tejto dnešnej, oklieštenej zostave. Vďaka za
bojovnosť však patrí určite všetkým a to je, spolu s prianím väčšieho počtu spoluhráčov v
ďalšom zápase, v dnešnom komentári všetko. Vidíme sa budúci týždeň...

výkony, ktoré stoja za zmienku: Alföldy J., Schuster, Bošňák
(ra)

11.kolo:
SAV Lamač : K.Ves Knights 5:0 kont.
vzájomné zápasy 2015/16: 5:0,18:4

Víťazstvo a dva body do tabuľky bez námahy
Po dvojtýždňovej pauze (súperi SAVky si totiž odložili dva vzájomné zápasy) sa Lamačania
iste tešili, že si konečne dobre a schuti zahrajú... Žiaľ, realita dňa bola iná - Rytieri z Karlovky
totiž oznámili, že majú veľkú maródku a na zápas jednoducho neprišli... Aká to paralela s
minulou sezónou. Pamätáte sa? Tento súper totiž presne takto "skrečoval" až dva zápasy s
obhajcom titulu... Škoda, pred sezónou sme sa snažili vyjsť mužstvám v ústrety, povolili sme

dopísanie ďalších dvoch hráčov na tímové súpisky, no zdá sa, že ani 22 hráčov na súpiske
nie je zárukou toho, že sa dajú na zápas dokopy aspoň deviati...alebo je "pes inde
zakopaný"? No nič, na obnovenú "premiéru" si tak SAVka musí počkať do zajtra, keď je na
programe dohrávka 8.kola s tradičným rivalom AHK o "titul nekorunovaného kráľa západnej
Bratislavy"... Dúfam, že nám to predzápasové nadšenie teda vydrží ešte aspoň tých 24hodín.
:o)

8.kolo-dohrávka:
AHK Pekníkova : SAV Lamač 5:12 (2:6, 3:3, 0:3)
vzájomné zápasy 2015/16: 3:3

V oklieštenej zostave, no veľkou bojovnosťou k "chutnému" víťazstvu
Vydržalo...teda to predzápasové nadšenie... a to doslova. Očakávania oboch súperov
bývajú vo vzájomných zápasoch veľmi veľké. Taktika sa "kuje" už týždeň vopred a žiadna
strana si nepripúšťa zlyhanie. Realita však býva potom často odlišná... Už predzápasový
pohľad na rozcvičujúce sa tímy budil veľkú pozornosť - domáci AHKáči, napokon ako vždy vo
vzájomných dueloch, povolali všetko zdravé a schopné, nabudené spočítať a vrátiť
Lamačanom všetky porážky aj s úrokmi. Na druhej strane 9ks v modrých dresoch sa na
svojej polovici ihriska doslova strácalo. Žiaľ, býva pomaly pravidlom, že proti top tímom v
našej lige sa akosi SAVke nedarí nastúpiť v kompletnom zložení. Absencie majú rôzne
dôvody, no v konečnom dôsledku to znamená (a to sa tiež stáva pomaly pravidlom) akúsi
väčšiu zomknutosť všetkých prítomných, odhodlaných čeliť nepriazni osudu "do poslednej
kvapky krvi". A nebolo tomu inak ani dnes - toto víťazstvo napokon chutilo naozaj náramne!
Vychádzajúc zo stavu jednotlivých "armád" bolo taktika SAVky jasná. Od úvodu kondične
uštvať súpera a rozhodnúť čo najskôr....ha-ha, dobrý fór, nie? :-) Teraz však vážne - jediné,
čo sme mohli do dnešného dôležitého zápasového "elixíru prežitia" namiešať bolo
nasledovné: rozum, jednoduchosť a precíznosť vzadu, efektívnosť vpredu a patrične to
okoreniť odvahou v osobných súbojoch a dochutiť neutíchajúcou bojovnosťou počas celého
zápasu! Skrátka - čakala nás poriadna šichta... A mohlo sa začať. AHKáči, uvedomujúc si
svoju početnú prevahu, začali "búšiť" naozaj zostra - pár vyhraných súbojov, niekoľko
štipľavých striel a náznakov šancí, všetko však obrana spolu s Miňom likvidovala... SAVka
čakala na svoju príležitosť a tá prišla - Peňo fantasticky vybojoval v rohu, hodil pred bránku
na Kadleca, ktorý sa odpútal od svojho strážcu a...azda už všetci na našej striedačke zdvíhali
ruky...no to by som nemohol byť ja - asi som sa "zľakol" tej prázdnej brány, čo na mňa
zízala a trafil som do brankára (alebo mi to perfektne chytil?) - prd som sa zľakol, drevený
som! Nič, ideme ďalej... Potom to však už prišlo naozaj - po neplodnej "delostreľbe"
súperovej kavalérie, zasiahli naši "lučištníci"...v priebehu štyroch minút sme dali tri doslova"
zlepené" góly a boli sme na koni. Presadili sa Alfi, Jurko a Peťo, ktorý doslova dotlačil do
brány "padajúci list". Fajn, ide sa ďalej, súper na chvíľu otrasený, tak prečo neudrieť opäť...
No ďalší na rade v šanci som bol zase ja...tentokrát po nezištnej Alfiho prihrávke - a tradične
nič (aj keď teraz som mieril tak, že lepšie to nešlo, aj Ďuríček to na striedačke povedal...), no
súperov brankár zasiahol skvele - pokus číslo dva neúspešný. Čo už. Súpera to akosi
naštartovalo a začal "pridávať pod kotol", výsledkom ale bola iba sporadická paľba. Od tejto
chvíle sa však začalo hrať hore-dole, akcie sa prelievali z jednej strany na druhú a aj sme na

chvíľu zabudli, že je nás podstatne menej...išli sme do toho ale naplno a výsledkom bol
konečne "normálny" gól - po vyhranom buly v súperovej tretine a súhre "brácha na bráchu"
už Alfi vedel, kam správne namieriť (keď už neviem dať gól, aspoň nahrávať mi ide...teda
dúfam). Prišla však ojedinelá strela súpera od polky, ktorá zapadla až do našej siete... Do
konca tretiny sme však dokázali ešte udrieť dvakrát - najskôr Jurko po peknej akcii s Peťom.
Na druhej strane ihriska sa však po identickej situácii ako pri našom štvrtom góle trafil
rovnako aj súper a bolo zase "iba" o tri. No a potom to prišlo...pokus číslo tri, opäť akcia
"brácha na bráchu" (teraz ale v opačnom garde) a aj keď nahrávka bola kostrbatejšia ako tie
dve predtým, tentokrát som to konečne premenil...šup ho nad betón brankára, ktorý
tentokrát nemal šancu zasiahnuť. Konečnééé to tam padlo aj mne - vážení, musím sa vám
trochu pochváliť...bol to totiž môj 1500.bod v hokejbalovej kariére...áno, je to tak-čo už, keď
som taký starý... Aspoň má Ceco čo dobiehať :o) "Divočina" v prvej tretine tak skončila - 2:6
a s týmto stavom sme boli nadmieru spokojní! Nie však pokojní, vedeli sme, čo nastane v
druhom dejstve. A veru, začali sa diať veci. Ťuk-ťuk-ťuk a na naše otvorené zadné vráta
zaťukal tretí gól súpera. Ten pridával na obrátkach a veru sme mali čo robiť aby sme to
udržali... Našťastie zase raz fantasticky zabojovala naša Rýchlonôžka Peňo, tentokrát si
vybral prihrávkou spoľahlivejšieho zakončovateľa a Zajko (svojim maskovaným vlnivým
pohybom sa odpútavší od obrancu súpera) to s tým svojim veslom s prehľadom šupol rovno
pod víko - 3:7! Bude už konečne pokoj? Kdeže, AHKáčov sme iba ak poriadne nasr..dili a
začala na nás páliť už aj pechota! Doslova sme v tých chvíľach nevedeli, kde nám hlava stojí
- ďalšia strela "s plochou dráhou letu" od modrej (vyzeralo to, že dnes sa Dano Kršjak
preťahuje s našim Alfim o honor prvej hviezdy zápasu...) a gól, vzápätí využitá presilovka,
keď sme trestuhodne nezakryli voľnú loptu pred bránou a zrazu bolo 5:7... Fúúúú,
oddychový čas...celkom logicky...chlapci upokojíme sa, to buly musíme hrať inak,
kombinačne máme navrch, teraz je zase rada na nás - odznelo na striedačke. Prizerajúcemu
sa a súčasne na klubový "čet" píšucemu reportérovi Bičkovi asi aj trochu zošedivela tá jeho
tmavá hriva, ale išlo sa ďalej. Podstatné bolo, že od tejto chvíle sme dávali góly už len my!
Dva ešte v druhej tretine, ktoré dal snajper Alfi ml. - najskôr strelou a potom opäť po
kombinácii "brácha na bráchu" - a bolo upokojujúcich 5:9. V poslednom dejstve sa to už
trochu ukľudnilo, hra sa viac-menej odohrávala v strednom pásme, držali sme, až na
výnimky, súpera na dištanc od Miňa, ďalšie štipľavé strely a granáty našťastie "vybuchovali"
mimo cieľa. AHKáči už nezohnali ani ďalšie rakety typu zem-zem a keďže Lamačskí junáci
udreli ešte trikrát - po kombinácii celej lajny a prihrávkach Jurka a Zajka najskôr Miky (ktorý
nás konečne poctil svojou návštevou), potom Jurko a napokon opäť Alfi (dnes 6 kúskov...),
skóre zápasu a "bitky o nekorunovaného kráľa západnej Bratislavy" sa zastavilo na
konečných 5:12.
Musím úprimne uznať, toto víťazstvo nám všetkým chutilo akosi viac ako zvyčajne. Na
ihrisku sme totiž nechali všetci naozaj posledné sily a bojovali sme aj za tých, ktorí prísť
nemohli. Potvrdilo sa tak známe pravidlo, že nie v kvantite, ale kvalite je sila! Súpera sme
vlastne do nejakých vyložených tutoviek takmer nepustili, víťazstvo sme si preto zaslúžili...
Pochvalu si dnes určite zaslúžia všetci, ktorí nastúpili v modrých SAVkárskych dresoch - a
tým myslím aj Miňa, hoci ten mal dres biely a po zápase sebakriticky skonštatoval, že nemal
svoj deň...to vôbec nevadí, my totiž vieme, že Miňo podrží vtedy, keď to budeme potrebovať
najviac. Absolutórium si dnes zaslúži neúnavný bojovník Peňo, ktorý dnes nabehal kilometre
a ako správny "špión", rozvracal zadné rady nepriateľa ako sa patrí, tiež Jurko odohral
výborný zápas (2+3) a azda aj Miky, ktorý sa síce v druhej tretine zrazil s eMBéčkou v bielom
drese AHK (našťastie bez výraznejších následkov), ale presvedčil sa, že mu naša spoločnosť
robí dobre a mohol by tak prísť aj častejšie (dnes 1+3)... Pred nami sú ešte tri zápasy
jesennej časti (vrátane dohrávky s lídrom tabuľky) a ja dúfam chlapi, že ich zvládneme
rovnako dobre, ako ten dnešný...

výkony, ktoré stoja za zmienku: Alföldy J., Juruška, Pšenko
(ra)

12.kolo:
HBC Greenhorns : SAV Lamač 2:11 (0:4,1:5,1:2)
vzájomné zápasy 2015/16: 1:18,4:19

V doslova pozliepanej zostave, ale zodpovedne k zaslúženému víťazstvu
Pohľad na striedačku SAV Lamač pred týmto zápasom vzbudzoval "hrôzu". Vďaka veľkej
maródke a iným okolnostiam sa na nej pár minút pred zápasom doslova "tiesnilo" šesť
hráčov do poľa... Našťastie prišiel ešte jeden, no aj tak si SAVka utvorila tohtosezónny
negatívny rekord v účasti na stretnutí...smutné. Malý úsmev na utrápených tvárach
Lamačanov "vykúzlil" ich súper - Zelenáčov totiž prišlo na chlp rovnako a to dávalo reálne
šance na dobrý výsledok. Nech si totiž hovorí kto, čo chce, kvalita mala byť jednoznačne na
strane obhajcu...
Prednedávnom som v ktoromsi komentári napísal, že v prípadoch, keď nepríde kompletný
tím je potrebné sa akosi viac zomknúť a bojovať. V dnešnom zápase to však malo platiť nie
dvojnásobne, ale minimálne trojnásobne... Ak totiž uvážime, že trojica "matuzalemov" v
bielych dresoch mala spolu viac ako 130 rokov ani sa niet čomu čudovať. Skúsenosť na
strane Lamačanov rozhodne nechýbala! A ani odhodlanie...nepripúšťali sme si, že by sme to
mohli nezvládnuť... Taktika? Chce sa mi skoro napísať, že PREŽIŤ a od pravdy ďaleko
nebudem - ten kto dnes neprišiel a zápas nesledoval ťažko uverí, že aj v takej zostave sa dá
odohrať poctivý, bojovný a dobrý zápas. Od úvodu sme totiž predvádzali našu typickú
kombinačnú hru a po naozaj pekných kombináciách aj padali góly. Výsledok prvej tretiny
dával veľmi dobrý základ do ďalšieho pokračovania. Prevaha pokračovala aj po prestávke a
góly pribúdali ako na "bežiacom páse" - v tejto činnosti dnes vynikal najmä Robčo B.(5
gólov), ktorý zdatne zastúpil tímového snajpera Alfiho ml., chýbajúceho pre chorobu - a to
ešte súperov brankár minimálne ďalších 4-5 tutoviek vychytal. "Zelenáči" sa pred našou
bránou objavovali iba občas, no napriek tomu dokázali výsledok aspoň korigovať. Po dvoch
tretinách teda bolo "vymaľované" a tak sme mohli v tej poslednej rozumne pošetriť sily na
nedeľňajšiu dohrávku. Konečný výsledok iste spravil radosť, no najviac asi záverečný hvizd
rozhodcov, ktorý znel ako "božská hudba" - znamenal totiž koniec tohto náročného „maču“...
Chlapi, ako dnes zastupujúci kapitán ďakujem všetkým, ktorí prišli, hrali, bojovali a zvíťazili!
Viac ako dnešné dva body bolo však pre všetkých dnes hrajúcich presvedčenie, že v takomto
počte už predsa viac v tejto sezóne nastúpiť nemôžeme...veď ako skúsenosť OK, no stať sa
z toho pravidlo - to by asi bola tá najčiernejšia "nočná mora"! Ako sme sa však veľmi
mýlili....

výkony, ktoré stoja za zmienku: všetci, ktorí dnes hrali...
(ra)

10.kolo-dohrávka:
SAV Lamač : Demons Bratislava 5:9 (2:2, 1:4, 2:3)
vzájomné zápasy 2015/16: 2:3

SAVka asi objavila svojho "kostlivca v skrini"
Priznám sa bez mučenia, že komentár k tomuto zápasu sa mi písať vôbec nechcelo... Trvalo
mi dva dni, kým som sa k tomu odhodlal. Ani dnes (v utorok...pozn. autora) však celkom
dobre nechápem, čo sa to na ihrisku v nedeľu odohralo. Ak bola početnosť (či skôr
malopočetnosť) hráčov SAVky na sobotňajšom zápase "úsmevom cez slzy", takmer identická
v nedeľu proti lídrovi súťaže bola doslova a do písmena ŠOKOM! V stretnutí so súperom,
ktorý doteraz v lige neprehral, behá ako "splašený kôň" a v osobných súbojoch ide až na
hranicu dovoleného, a v ktorom ide navyše o to, kto bude zimovať na špici tabuľky je to až
príliš "silná káva". Situácia takmer neriešiteľná. Bude stačiť príslovečná lamačská bojovnosť?
Komentár k tomuto zápasu rozdelím zámerne na dve časti... Už pohľad na obe strany ihriska
pred úvodným hvizdom vyvolával na tvárach prítomných určité rozpaky. Dnes sa má naozaj
hrať zápas o prvé miesto? Prečo? Na lamačskej strane totiž 6 hráčov + brankár (to stojí za to
vymenovať: Miňo-Alfi ml., Ďuríček, Milis, Robčo, Peňo, Alfi st.), na strane druhej
12ks+brankár (tri kompletné lajny), keď súperovi hráči postupne asi "vyliezali aj z kanálov".
Veď aj rozhodcovia o pár minút pozdržali začiatok zápasu mysliac si, že ďalší SAVkári sa asi
poschovávali v búde (...omyl, tá už bola dávno zamknutá na "sedem západov"). Nič...ide sa
hrať. Pokyny čiastočne uzdraveného kapitána Alfiho ml. boli jasné - budeme hrať, pokým
budeme vládať... Tak sme teda hrali. Korešpondent BBC, CNN a RTVS, verný fanda Bičko na
striedačke zatiaľ vysielal na všetky strany S.O.S. a zvolával všemožnými spôsobmi ďalších
hráčov...reaguje Jurko (hlási príchod tak v 10.min.), Ceco nám drží palce (...tak dík...).
Začiatok OK, v 3.minúte naša presilovka (potvrdzujú sa slová z úvodu - súper hrá nečisto...)
- žiaľ bez šance, nevadí aspoň sme si oddýchli :-). Prichádza Jurko...hneď "závar" a na jeho
privítanie dostávame dva góly v priebehu troch minút - no výborne... Nevadí, bojujeme
ďalej, ešte vládzeme a ideme do nich - vtípky a dobrá nálada na lavičke súpera naberá na
obrátkach... Je čas trocha ich schladiť. Máme tlak a súper nevie kam skočiť! Chlapci,
strieľajme to hore, hore...! Zase nič... No konečne...Dávame góóóól - Robčo (drží si fazónu
zo včera) a ideme ďalej... Druhá presilovka - načerpáme trochu síl...alebo nie, čo to? Zámok
u súpera, jedna strela za druhou...góóóóóóól, vyrovnanééééé - Alfi ml. 2:2 a tretina. Chalani
fantázia, sebavedomie súpera sme zašliapali kdesi do suterénu. Volanie o pomoc prebudilo aj
Mikiho - "chalani chystajte mi dres, som na ceste...", už aby to bolo (ako sa ukázalo, bolo to
až na poslednú tretinu...neskoro...). Zišli by sa ale aspoň piati. Nikto neprichádza, musíme
hrať ďalej. Začiatok tretiny a znova faul súpera...dobre chalani, pokoj a rozvahu, buly,
zakombinujeme, oooobrovská šanca...iba tyčka, škoda! Bičko píše: "tlak ako hovado, nevedia
kam skôr skočiť". Presilovka pokračuje, súper nás vytláča z pásma, zachytávame rozohrávku,
Alfi ml. vidí brácha na modrej, ktorý ostal na chvíľu voľný, milimetrová prihrávka, nájazd
zľava na brankára (teraz by sa tam hodil pravák na vinkeľ...) a Alfi st. si brankára doslova
vychutnal - náznak strely, brankár položený, krátky blafák do bekhendu a lopta je v
sieti...netreba praváka, vedieeeeeme 3:2!!! Otáčame priebeh a súper je "na uterák". Kde sa
to v nás berie? Teraz rozumne podržať loptičku, kúskujme hru...pekne sa to povie, horšie
realizuje. Démoni sa spamätali, nie nadarmo sú lídrom súťaže. Začali sa viac hýbať a behať
(to vedia naozaj dokonale), nemôžem si však pomôcť, ale do ničoho veľkého sa často
nedostávajú... Pozor, šanca...Miňo výborne (...teraz ešte áno...) a teraz opäť, je to
dobré...iba vydržať. Nie je ešte koniec tretiny? Krátky pohľad na svetelnú tabuľu...čo

bláááázniš, iba 6.minúta? Klinďo, načo to zastavuješ? Bacha, akcia súpera - žiaľ pekná a
dávajú prvý normálny gól v zápase...je vyrovnané 3:3. Nevadí, hráme ďalej...ježišiiiii, to
niéééé, to čo bolóóóó? - 3:4! Je odohraná presne polovica zápasu. Berieme oddychový čas,
nepomohlo...
Práve tu začína druhá časť komentáru... a vlastne komentár k dnešnému stretnutiu hneď aj
skončil... To, čo sa totiž dialo ďalej okomentujem nasledovne: NO COMMENT!
Nechápem...asi prišli ufóni alebo čo... súper už ani vpodstate nemusel vystreliť na bránu
(...rozumej do priestoru medzi tri žrde...) a na ukazovateli skóre mu pribudlo ďalších 5
gólov... Už druhý vzájomný zápas, ktorý sme si nezaslúžili prehrať...no máme 0 bodov.
Škoda. Nechali sme na ihrisku naozaj všetko...išli sme na doraz, nestačilo. Ako som napísal
vyššie, nechápem ani dnes... Namiesto ďalších slov odcitujem nášho kapitána Alfiho...
"Chlapci ďakujem všetkým, ktorí prišli na zápas, za dnešnú bojovnosť (bez výnimky) a
myslím si, že na skladbu mužstva a súpera sme hrali dobre! Neoslavujeme, lebo sme
prehrali, ale nezabalili sme to a bojovali až do konca..."

výkony, ktoré stoja za zmienku: všetci, ktorí dnes hrali...

(ra)

13.kolo:
SAV Lamač : AHK Pekníkova 6:6 (2:1,2:1,2:4)
vzájomné zápasy 2015/16: 3:3,12:5

Po výbornom začiatku úplne zbytočná strata bodu
Posledné jesenné ligové kolo zviedlo proti seba opäť po dvoch týždňoch rovnakých súperov.
Početnosť Lamačanov v tradičnom "derby" bola dnes podstatne lepšia ako minulý víkend. V
zápasoch s tradičným rivalom totiž AHK obyčajne "vyrukuje" proti SAVke so všetkým, čo má
ruky a nohy, je preto potrebné nehrať na jeden -a- pol útoku. Dnešok síce nebol na oboch
stranách o maximálnom počte, no všetko, čo sa do Dúbravky dostavilo bolo predzvesťou
zaujímavého duelu. Tohtoročná vzájomná bilancia hovorila zatiaľ v prospech SAVky, o dôvod
viac mať sa na pozore! Priebeh stretnutia napokon presne vystihol to, čo sa pred ním
očakávalo a stačilo niekoľko minút nepozornosti a Lamačania si napokon odviezli iba
bod...podľa priebehu však ten bod jednoznačne stratili a nie získali.
Škoda...veľká škoda! Viac ako dve tretiny zápasu kontrolovať jeho priebeh a na jeho konci
napokon jeden bod úplne zbytočne stratiť. Teraz však už nemá význam lamentovať "nad
rozliatym mliekom"... poďme si radšej v stručnosti popísať, čo sa v dnešnú, pre hokejbal
decembrovým počasím prívetivú sobotu, na ihrisku udialo... Zápas sa ani poriadne nezačal a
už sme prehrávali 0:1...chybná (a hlavne akosi "nezmyselná") rozohrávka v obrannom pásme
a bolo to... Svätý Mikuláš rozniesol darčeky deťom síce už minulý týždeň, no SAVka
nadeľovala až teraz - pekný darček súperovi na povzbudenie. Nepamätám, že by AHK
niekedy vo vzájomných zápasoch tak rýchlo išla do vedenia. Trvalo chvíľu, kým sa Lamačania
opäť dostali do rytmu, no napriek niekoľkým neistým zákrokom súperovho brankára
nedokázali žiadnu zo striel či polo šancí dotiahnuť do gólového úspechu. Potom to však
konečne prišlo - zabrala totiž dvojica Rýchly a Skúsený :o) - získaná loptička v strednom

pásme, Alfi st. obchádza obrancu, náznak strely č.1, náznak strely č.2 (už počujem tie reči na
striedačke - čo mu hrabe, prečo nestrieľa?), očkom sledujem Rýchlonôžku Peňa, ktorý si to
už namieril k súperovej bránke...teraz konečne strela, brankár iba vyráža a Peňo už vedel,
kam to "upratať"...vyrovnané na 1:1. Čo bude ďalej? No čo, dáme ďalší gól...a naozaj...buly,
závar v pásme, na modrej si vymieňajú loptičku bráchači, Alfi st. vidiac strapec hráčov pred
bránou súpera posiela švihom loptu na bránku a tá...zapadá tam, kam má - 2:1. Dokonalý
obrat. SAVka preberá opraty zápasu, tlak narastá, šance sú...nie však ďalšie góly. Druhá
tretina začína tam, kde tá prvá končí. AHKáčov takmer do ničoho nepúšťame, naopak
udrieme opäť my - tradičný strelec Alfi ml. a vedieme o dva 3:1. Súper sa síce snaží, no Miňo
vzadu si poradí so všetkým, čo sa k nemu dostane. Dnes SAVke vôbec nejdú presilovky, hrali
sme už tri a nič...škoda, aby nás to ešte nemrzelo! Zápas však pokračuje, jeho osud už je
nalinkovaný...dúfajme, že úspešne pre nás...áno, vyzerá, že to dnes dáme - prichádza totiž
štvrtý gól. Skúsený vystihne chybnú rozohrávku súpera v obrannej tretine a iste vystrelí do
odkrytej bránky - niéééé, Kadlec, čo nestrieľaš?(...už počujem na striedačke tie vydesené a
azda aj naštvané hlasy...) - kľúúúd chlapci, viem čo robím...pribieha obranca, s ním však aj
Rýchly, milimetrová prihrávka a na Peňa sa "škerí" už iba prázdna bránka...a je tááám 4:1,
azda už bude pokoj. Bohužiaľ, asi sme boli už pri konci zápasu a stratili sme ostražitosť... Do
konca tretiny súper úplne zbytočne skóruje a tak je pred posledným dejstvom všetko
otvorené. Chlapci v kľude.... máme navrch, nemusíme dať gól, stačí súpera udržať čo
najďalej od našej bránky... odznieva na striedačke. Čierny scénar poslednej tretiny jesene sa
však nanešťastie začal napĺňať...a treba dodať, že úplne nepochopiteľne. AHKáči si povedali,
že nemajú čo stratiť a podľa toho sa zariadili. Vsadili všetko na jednu kartu ako hráč pokru v
partii "o všetko" a šťastie sa na nich usmialo od ucha k uchu...alebo to nebol úsmev, ale
diery v našej obrane? To je teraz už asi jedno, súper skóruje tretíkrát a vzápätí aj štvrtýkrát 4:4. Z pohodičky sa stáva dráma. Chlapci, čo to stvárame...? Nedá sa na to pozerať... Je
pravda, že šancí máme dosť, ale nič z toho...zvonia síce tyčky, no tie sa nepočítajú. Zase
strieľame všetko dolu, bože, veď to zdvihnime! Ďalšia presilovka...dve "miliónové" tutovky
sme však zase "zazdili" - to už nie je ani možné...zase z toho nič nebude? Tak predsa, Jurko
strieľa smerom na bránku takmer od polovice ihriska a loptička končí v sieti - konečnééé,
zase o jeden vedieme...tak teraz už bude hádam kľud. Omyl, prilietajú zase ufóni...súper
vyrovnáva zanedlho na 5:5. Výborne...ako toto skončí... Do konca tretiny už neostáva veľa
času, po toľkých nevyužitých šanciach to predsa ešte nevzdáme...góóóól....Alfi ml. a vedieme
6:5... paráda, teraz to už dáme! Nedáme... asi o 15 sekúnd je zase vyrovnané... snívam,
alebo je to pravda? Žiaľ, B je správne...Tá bránka bola takmer prázdna? Netrafiť by bolo
hotové umenie - na našu veľkú škodu sa súper nepomýlil. Pokúsime sa ešte strhnúť
víťazstvo na svoju stranu? Azda áno....pozóóóóór... súper triafa žrď! Prekonávame klinickú
smrť...prehrať tento zápas po takom priebehu by totiž bolo azda príliš. Zápas speje k
záveru....ale čo to, ešte komplikácia...presilovka súpera...bol to faul? Asi áno, chalani sorry 17sekúnd do konca...to som nechcel...keď teraz dostaneme gól, tak ma asi...porazí. Nič sa
už našťastie neprihodilo - je koniec...6:6. Remíza...už druhá túto sezónu vo vzájomnom
zápase. Zaslúžená? Asi áno - mali sme šance na to, aby sme súpera "dorazili" - nedali sme
však a tak na konci pykáme...dovolím si však povedať, že bod sme dnes úplne zbytočne
stratili a nie získali.
Čo viac dodať? Ťažko povedať... azda iba to, že výsledky posledného kola zrejme rozhodli o
mnohom... alebo sa mýlim? Uvidíme na jar. SAVka teda zimuje na druhom mieste... a to aj
vďaka zbytočným stratám niekoľkých bodíkov. Vážení, poďakovanie za výkony a účasť počas
celej jesene. Čaká nás zaslúžený takmer trojmesačný oddych... tak si doliečme všetky
boľačky a načerpajme sily na jarnú časť. A aby som nezabudol... ŠŤASTNÉ A VESELÉ,
SAVkári!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Pšenko

14.kolo:
Empiria Petržalka : SAV Lamač 4:5 (1:1,1:3,2:1)
vzájomné zápasy 2015/16: 4:11,4:10

Začiatok jarnej časti s dôležitým víťazstvom
Po dlhej zimnej prestávke sme sa konečne dočkali... Prvé jarné kolo sľubovalo zaujímavé
súboje a presne takým mal byť aj zápas medzi obhajcom titulu SAV Lamač a Empiriou
Petržalka. Na to, že to pre viacerých SAVkárov (...česť výnimkám...) bol po dlhej, dlhej dobe
prvý súťažný (a súčasne aj tréningový :-)) zápas, to dopadlo veľmi dobre. Určité obavy v
radách Lamačanov pred stretnutím vzbudzoval minulotýždňový úspech Empirákov na
tradičnom jarnom turnaji, no odhodlanie uspieť nechýbalo. Historická bilancia im dávala za
pravdu, až na jednu remízu bola vždy doteraz úspešnejšia SAV Lamač. Po dramatickom
priebehu to napokon dopadlo presne v duchu histórie a dva dôležité body putovali opäť do
Lamača.
Všetci máme ešte v živej pamäti, ako sa SAV Lamač na jeseň vo viacerých jesenných
zápasoch musela zaobísť bez viacerých hráčov a tí , ktorí prišli si museli siahnuť až na dno
síl, aby to "ubojovali"... Už vtedy sme chceli veriť, že sa to na jar nebude opakovať - márna
sláva, stalo sa to hneď v prvom jarnom kole. Bez viacerých opôr, no zdravo "nasrdení"
vpadla "lamačská vetva" tímu na Pekníčku s nádejou, že zvyšok tímu už bude mať za sebou
predzápasovú rozcvičku... :o) Aké však bolo "zdesenie" dnes zastupujúceho kapitána Alfiho
st., keď zistil, že tam nie je ani nohy. Po "zúfalých" apeloch na dostupných sociálnych
sieťach sa do začiatku zápasu stihlo pár kusov dostaviť a tak sme mohli aspoň nastúpiť.
Našťastie, náš súper tiež nebol kompletný (...ak ma pamäť neklame, stalo sa to hádam po
prvýkrát vo vzájomných zápasoch...) a to nám dávalo šancu. Rozohratejší súper od začiatku
zápasu zvolil taktiku kontroly loptičky so snahou čo najskôr skórovať, no Lamačania boli
proti. Rozumne držali súpera na dištanc, sústredili sa najmä na pozornú obranu a snažili sa
vyrážať do rýchlych brejkov. Niekoľko náznakov šancí Petržalčanov zlikvidovala pozorná
obrana, čo prešlo resp. letelo na bránku zdiaľky, likvidoval pozorný Miňo. Šanca na úvodný
gól sa naskytla SAVke v presilovke, no nezahrali sme ju dobre...nedarilo sa nám usadiť sa v
tretine súpera a chýbal nám pokoj v koncovke. Pomaličky sme sa však "zahrievali do
správnej prevádzkovej teploty" a šance pribúdali...no bez efektu. Paradoxne, prvý gól padol
na opačnej strane - po nevinnej strele od modrej, ktorá bola azda aj tečovaná sa to oranžové
čudo obtrelo o žrď a zapadlo do siete - 1:0! Nevadí, pustili sme sa opäť do práce a zanedlho
to tam konečne padlo - Peňo s Alfim st. si vymenili loptičku a dostali sa do blízkosti súperovej
bránky a Peňovu prihrávku do ohňa si súperov obranca zrazil do vlastnej siete...to sme
potrebovali, hocaký aj "škaredý" gól - 1:1. Lapajúc po dychu sme s nadšením uvítali sirénu
ohlasujúcu koniec prvej tretiny. Je to dobré, chlapi...znelo v prestávke na Lamačskej
striedačke. Našťastie obrana nám fungovala aj s podporou útočníkov dobre a Miňo bol tiež
spoľahlivý. Vedeli sme, že nás síce nečaká nič ľahké, predsa len, súper bol mladší, behavejší
no my sme boli síce prestarnutejší, ale o to skúsenejší a odhodlaní držať priaznivý stav čo
najdlhšie. Počas druhej tretiny dorazili ďalšie posily, fajn...aspoň sa dalo dlhšie oddýchnuť a
tak sme pokračovali v narúšaní súperových atakov. Predpoklady sa však v úvode naplnili súper na nás vybehol a často až na hranici dovoleného dohrával súboje, ktoré žiaľ ostávali
bez odozvy a naopak, trestnú lavicu sme zohrievali častejšie my. Uberalo to sily a súper v
jednej z nich išiel opäť do vedenia -2:1. S nepriazňou osudu sme sa však vysporiadali
dokonale, kusli sme sa a povedali sme si, že do toho dáme všetko...správne tímovo sme sa
zomkli a zápas sme dokonale otočili... Najskôr si "zaspomínal" na svoje najlepšie časy Ceco pustil jedovku od mantinelu a tá skončila vo vinkli - 2:2. Výborne, súper, ktorý nevyužil

viacero presiloviek zneistel a tak sme do toho "dupli" zase - Peňo zamotal dvom hráčom za
bránkou hlavy, hodil to na Alfiho st. pred bránou a ten sa nemýlil - 2:3! Super, máme
ich...poďme stále naplno, čo to dá... SAVkárska aktivita neutíchala a súper sa v týchto
chvíľach vlastne iba bránil. Pozor však, nevzdali to ani oni...občas, ale o to nebezpečnejšie sa
pred Miňa dostávajú, no z ničoho našťastie "nezapršalo"... Zato na druhej strane sa spustil
poriadny lejak - Robčo vycvičil obrancu súpera a ako na tácke naservíroval Cecovi pred
bránku, no a náš dnešný snajper nezaváhal - 2:4! Zanedlho sme mali šancu definitívne
súpera "doraziť", no brejk sme nepremenili... Naozaj dokonalý obrat. Škoda hvizdu a
prestávky...tentokrát ju skôr privítal náš súper. Boli sme síce unavení, no psychicky sme mali
na vrch, otočili sme vývoj zápasu. Je to skvelé páni, teraz rozumne...nenechať sa zbytočne
rozdráždiť, počkáme si na naše šance a v kľude to dohráme. Žiaľ, mýlili sme sa... Tak ako
bola druhá tretina zápasu najkvalitnejšia, tá posledná bola určite najdramatickejšia. Súper
nemal čo stratiť a keďže bolo jasné, že ten obrat v druhom dejstve nás stál mnoho síl, išiel
do toho "po hlave" hneď od začiatku... Na dlhé minúty nás "zavreli" do vlastnej tretiny a
odolávali sme iba s vypätím všetkých síl... No naše občasné výpady boli tiež nebezpečné súper totiž riskoval a tak sme až dvakrát mali dokonalý brejk, no žiaľ nepremenili sme ani
jednu našu šancu. Nevadí chlapi, čas beží a stále máme dva navrch... Keď sme si mysleli, že
z najhoršieho sme vonku, začali sa diať veci...súper ešte zvýšil tvrdosť (...žiaľ často za
hranicou dovoleného...), ktorá mu bola pustená a tak nás neustále tlačil, sily ubúdali a do
toho prišli naše vylúčenia... Síce sme ďalšie oslabenie ubránili, no onedlho súper predsa
skóroval po dokonalom vyšachovaní a zrazu bolo iba o jeden - 3:4. Bolo to na porazenie,
nechápali sme niektoré verdikty, no teraz je zbytočné to rozoberať... rozhodca je pánom na
ihrisku a ten rozhodol ako rozhodol... Ani sme sa nenazdali a poslal nás do oslabenia o dvoch
hráčov...hoci to vyzeralo, že to udržíme, nestalo sa tak a padol ďalší gól - 4:4 a začalo to byť
kritické Presilovka súpera pokračovala, bojovali sme ako to išlo, s vypätím všetkých síl po
zbytočnej chybe a skrumáži ďalšie naše vylúčenie - no to snáď nie, pán rozhodca...ďalšie
oslabenie o dvoch hráčov!! Milis to už nevydržal s nervami a vymenil si s mužom v
pruhovanom drese niekoľko "zdvorilostných fráz", ktoré však môžeme "odvysielať" až po
22:00 hodine... Rozhodca signalizoval niekoľkokrát tradičnú "panenku", až to vyzeralo ako na
tanečnom parkete pri typickom "tancuj-tancuj-vykrúcaj", no horšie bolo, že nás čakalo
oslabenie až do konca zápasu... Empiráci cítili šancu a ponúknuté chceli využiť na zvrátenie
tohto duelu. Protesty nepomáhali, verdikty boli vyrieknuté a súper mal dokonalú šancu
"doraziť" nás... Tentokrát to však dopadlo dobre, ubránili sme to a potom našťastie fauloval
aj súper...bude sa hrať 3na3. Cítili sme krivdu a to nás doslova "nakoplo"... Po takom
priebehu si predsa zaslúžime vyhrať...ak teda existuje hokejbalová spravodlivosť! Azda hej po buly v tretine súpera strieľa od modrej Jurko a loptička končí v sieti...góóóóĺ, 2,5min. do
konca a vedieme 4:5!!! To už nepustíme, chalani... Pred koncom dostávame ešte "darček" v
podobe presilovky aj my a rozumnou hrou udržíme loptičku na svojich hokejkách až do
záverečnej sirény... Koniec, veľké víťazstvo...myslím, že aj zaslúžené... a určite tvrdo
vybojované...
Uf, to bol dnes zápas...Zase sme dnes dokázali, že SAVkársky tímový duch existuje... Bol to
síce úvodný zápas jarnej časti, no žiadna prechádzka jarnou záhradou to rozhodne nebola.
Zvládli sme to... chlapci, všetkým vám za predvedený výkon ďakujem!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Juruška
(ra)

16.kolo:
K.Ves Knights : SAV Lamač

5:11 (0:4,2:4,3:3)

vzájomné zápasy 2015/16: 0:5,4:18,0:5

V nekompletnom zložení za dôležitým víťazstvom
Po ďalšej viac ako dvojtýždňovej pauze čakal na SAV Lamač súper z kategórie tých
príjemnejších... Neviem, čím to je, ale aj na tento zápas sa Lamačania dostavili v
nekompletnom zložení. Je však pravdou, že dnes boli absencie vynútené - trest, choroba,
rodinné povinnosti či povinnosti pracovné... Zvykáme si, hoci neradi, na tento trend. Nič to
však nemenilo na predzápasových plánoch získať dôležité dva body do tabuľky. Výsledky
tohto dňa napokon prisúdili tomuto imperatívu nový rozmer - najväčší tohtosezónny rival
SAVky v boji o prvé miesto Demons totiž prehrali a to znamenalo možnosť dotiahnuť sa v
tabuľke na dva body... Samotný zápas ukázal, že kvalita bola jednoznačne na hokejkách SAV
Lamač a tá úlohu favorita naplnila do bodky.
Ak by som začal od konca, výsledok hovorí za všetko - výrazné víťazstvo, dva body a nový
náboj v "bitke" o víťaza základnej časti. Poďme sa však pozrieť ako k tomu prišlo... Od
úvodného buly bolo jasné, kto bude pánom na ihrisku - 30 sek. a prvá nevyužitá tutovka,
druhá minúta a prvý gól. Súper na dištanc a s chuťou hrajúci Lamačania tempo v prvej
tretine postupne stupňujú. Pribúda mnoho striel, pekných kombinácií a našťastie aj ďalšie
góly... Postupne sa gólovo presadzujú Miky strelou z diaľky, Pali po peknej kombinácii s
Cecom, Alfi st. po ukážkovom zakončení brejku do vinkla a Ceco...pohodlných 0:4, no čo
bolo dôležitejšie po naozaj zodpovednom výkone. Šaňo v bránke (zaskakuvší dnes na mieste
gólmana namiesto pracujúceho Miňa) veru mnoho práce v tejto tretine nemal... Rytieri z
Karlovky sa totiž dostávali iba k sporadickým strelám z diaľky a tie nemohli "narušiť" jeho
stoický kľud. V prvej prestávke tak bolo pochopiteľne veselšie na lamačskej striedačke.
Vzhľadom k tomu, že súper mal vo svojom strede veľa mlade, očakávali sme, že kondične
bude mať asi postupne navrch, čo mohlo vzbudzovať určité obavy, no kvalita bola
jednoznačne na našej strane - a to sa prejavilo aj v druhom dejstve. Od úvodného buly totiž
pokračovala hra na jednu bránu a jedna krajšia akcia striedala druhú... Obe naše lajny sa
dokázali pred bránkou súpera presadzovať, góly strieľali útočníci aj obrancovia a tak nebolo
veľkým prekvapením pre prítomných divákov, keď na tabuli svietilo zanedlho skóre 0:7...
Postupne skórovali Alfi st. po Peňovej nahrávke, Pali, ktorý sa umne natlačil pred bránku
súpera a nedal gólmanovi šancu zasiahnuť, Robčo po Paliho nahrávke a potom aj náš Zajko,
po azda najkrajšej akcii zápasu - náš poštárik "Merlin" (rozumej Ceco) totiž "vykúzlil" takú
prihrávku, že na Zajka už "zívala" iba celkom prázdna bránka... pre takého skúseného borca
žiadny problém :o) - Ceco, klobúk dolu. Ku koncu tretiny dokázal súper konečne nájsť "kľúč"
od Šaňovej bránky a po využitej presilovke skóroval aj z hry - 2:8. A to nevravím o tom, že
sme nastrelili dve tyčky a gólman hostí chytil minimálne ďalšie tri čisté góly... Čakala nás
teda posledná tretina, no skóre zápasu bolo jasné a tak bolo jasné, že to treba už iba
pozorne a bez zbytočných chýb dohrať. Rytieri však ešte nevyvesili bielu vlajku a chceli nás
minimálne potrápiť a pridať nejaký ten gólik navrch. Z kraja tretiny sme sa dostali k
ohrozeniu súperovej bránky a presadiť sa dokázal Filip - 2:9. A bolo vlastne po zápase...
Ostražitosť povolila a bojovníci v modrých dresoch po chybe pri rozohrávke trestali - 3:9. K
presilovke sme sa potom dostali aj my a po niekoľkých sekundách a vyhranom čistom buly
(Alfi st.) skóroval od modrej Filip. Následne prišli ďalšie nevyužité šance, dve tyčky, mohli
sme vidieť Ďuríčkovu snahu o zmätenie súpera aj vlastných hráčov :o)), a následne aj jeho
"nepochopenú" (ne)spoluprácu so spoluhráčmi (veru, niekoľkými peknými prihrávkami vyzval

viacerých na skórovanie, no neujalo sa... azda nabudúce, Ďuri). Keďže sme náš gólový apetít
stále nestratili a hokejbal nás dnes bavil, tlačili sme "na pílu" aj naďalej... Výsledkom bol
posledný gól v sieti nešťastného gólmana hostí (ktorý bol azda najlepším hráčom súpera),
keď už po niekoľkýkrát nevyšlo dnes Peňovi gólové zakončenie (...a veruže bolo z čoho...),
posunul loptičku na Alfiho st. a ten skompletizoval dnešný hattrik opäť strelou do vinkľa 3:11 (...dnes som si našťastie zobral tú správnu strelku :-)...). Úplný koniec zápasu patril
napokon Rytierom, ktorý dokázali využiť naše vypustenie záveru a skorigovali na konečných
5:11...
Čo dodať na záver? Azda iba to, že dnešná "misia dva body" bola splnená. Priblížili sme sa
"na dostrel" 1.miesta v tabuľke a to bolo podstatné. No musím zdvihnúť aj malý varovný prst
- ten vypustený záver by sa nám mohol nabudúce sakramentsky vypomstiť, vážení... A ešte
jedna prosba - nabudúce príďte aj ostatní... Nie že by sme to nezvládli, keď sme si to tak už
veľakrát pekne vyskúšali, ale predsa len, majte úctu k šedinám chlapi - veď polovica dnešnej
účasti mala spolu hádam 300 rokov :-) ! Takýmto tempom sa vám totiž toho play-off my
"starčekovia" ani nemusíme "dožiť"... ha-ha-ha!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Bizoň
(ra)

17.kolo:
SAV Lamač : HBC Greenhorns

vzájomné zápasy 2015/16: 18:1,19:4,11:2

8:3 (4:1,3:2,1:0)

V upršanom počasí za "povinným" víťazstvom
Po minulotýždňovej tortúre zo zostavou sme sa nádejali, že zložitá situácia sa tentokrát
nebude opakovať. Návrat do zostavy totiž nahlásili viacerí chýbajúci, no dnes vypadli pre
istotu iní. Pre nezainteresovaného čitateľa sa to už môže zdať ako "obohratá stará LP
platňa", no je to žiaľ krutá realita dnešných dní... Ako som spomínal už minulý týždeň zvykáme si... načo sa teda opäť nad tým zamýšľať...dôležitejšie zápasy nás ešte len čakajú.
Tak vari nabudúce? Aby toho nebolo dosť, pohľad ráno z okna neveštil nič dobré - lialo ako z
krhly a tak bolo jasné, že dnes po zápase bude ťažko rozoznateľné, čo na dresoch je pot a
čo výdatný jarný dážď. Pred SAVkármi bola jednoznačná úloha - poraziť nepríjemného
súpera a udržať si reálnu šancu na čo najlepšie umiestnenie. Občas však práve takéto
"povinné jazdy" bývajú nevyspytateľné... a to aj napriek jasnej tohtosezónnej vzájomnej
bilancii. Našťastie, nebol to dnešný prípad.

Aj napriek tomu, že nás v úvode bolo sedem statočných v poli a najstatočnejší Miňo v
bránke (...ten bol v tomto počasí totiž jednoznačne víťazom súťaže "Mr. mokré tričko"...)
pustili sme sa do súpera tak, ako sa na majstra patrí a sluší. Šancí sme si vypracovali
neúrekom no v prvých poriadne dažďom zmáčaných minútach nie a nie streliť gól. Súper sa
príliš dopredu netlačil a tak bolo logické, že veškeré dianie sa odohrávalo na druhej strane
ihriska. Napriek problémom so zostavením obranných radov sme ho však do ničoho vážneho

ani nepúšťali... Brankár súpera síce dlho držal Zelenáčov nad vodou (až to viackrát vyzeralo,
že z neho azda spravíme aj "Mr.Hero"), no napokon sa vďaka nezlomnej vôli a bojovnosti - a
vari aj túžbe čo najskôr sa doma "naložiť" do horúcej vane - vrece s gólmi v prvom dejstve
roztrhlo. Presadili sa postupne Ceco, Alfi ml., Peňo a Jurko a tak sme na prestávku išli za
stavu 4:1. Čo však bolo najdôležitejšie, všetky góly padli po pekných kombináciách, keď
takmer všetci strelci zakončovali do odkrytej bránky. Pokračovanie zápasu, ktorý chceli mať
azda už všetci aktéri čo najskôr za sebou, prinieslo viacero pekných hokejbalových
momentov. Ani na malú chvíľku SAVka nepripustila nejakú "drámu" - hralo sa čo to dalo, veď
keď sme už zmokli až na kosť, tak nech si aj poriadne zahráme... Zápas dnes chutil
viacerým, no najmä Robčo, ktorý sa po minulotýždňovom "nútenom pobyte" v obrane cítil v
útoku opäť ako "ryba vo vode" (najmä v rohoch ihriska doslova :-)) a jeho parťák v útoku
Ceco, ktorý vybojoval množstvo loptičiek sa dnes zabávali... škoda, že neboli aj viac efektívni.
V druhej tretine tak skórovali iba Alfáči - netradične viackrát ten starší, najmä ten druhý gól,
keď si po pase od Peňa obhodil obrancu a nedal brankárovi najmenšiu šancu sa páčil aj
nášmu "trestancovi" na striedačke...že Milisko? Chlapci, takto nejako sme to hrávali ešte v
minulom storočí...ha-ha. V tejto tretine sa "do prevádzkovej teploty" už dostával aj Miňo,
pretože pod dojmom vysokého vedenia sa v obrane vyskytli prvé okienka a súper to napokon
aj v dvoch prípadoch využil. Po druhej tretine pohodlných 7:3 a bolo vlastne rozhodnuté... V
poslednom dejstve sme síce niekoľkokrát úplne zbytočne pustili súpera do tlaku, no
spoľahlivý Miňo si so všetkým poradil...a veru nebolo toho málo. Napokon padol ešte jeden
gól (či skôr by som mal napísať, že žiaľ iba jeden gól, pretože šancí sme zase mali
"milión"...) a dal ho konečne Robčo, ktorý si azda posledných päť minút povedal, že
vystrieda až keď vsieti - a dočkal sa 12 sek. pred koncom, keď premenil brejk od polky
ihriska a uzavrel na konečných 8:3...
Posledná "povinná" jazda v tejto sezóne je tak úspešne za nami. Teraz nás do konca
základnej časti čakajú ešte štyri náročné zápasy, ktoré rozhodnú o tom, z akej pozície
vstúpime do play-off. V tejto otázke napovie veľa už nasledujúci "veleťažký" víkendový
dvojzápas... Dúfam, že nikto s dnešných aktérov si v tomto "psom" počasí neprivodil nejaký
ten zápal pľúc či inú pliagu, pretože budúci týždeň budeme potrebovať všetko "živé a
zdravé" na pľaci... Ďakujem všetkým za dnešný statočný výkon a športu zdar a "vodnému
pólu" zvlášť!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Mancál

(ra)

18.kolo:
AHK Pekníkova : SAV Lamač

1:5 (1:1,0:2,0:2)

vzájomné zápasy 2015/16: 3:3,5:12,6:6

Zápas s parametrami play-off zaslúžene pre Lamačanov
Po minulotýždňovej upršanej sobote tentokrát na aktérov dnešného ligového kola čakalo
prívetivejšie hokejbalové počasie. Ani teplo, ani chladno...proste tak akurát. Minulotýždňové

apely na doplnenie preriedenej SAVkárskej zostavy boli konečne "vyslyšané" a do služby sa
nahlásili takmer všetci. Na súpera z rangu najťažších tak mohla SAV Lamač azda po prvýkrát
v sezóne vyrukovať s kompletnými tromi formáciami. Ako sa ukázalo, v pravý čas. AHKáči,
tiež v takmer ideálnej zostave, boli odhodlaní dorovnať tohtosezónnu vzájomnú bilanciu. A
veru, bolo sa na čo dnes pozerať. Súperi si nedarovali nič a zápas pripomínal stretnutie playoff, kde súperi čakajú na každé zaváhanie toho druhého a bojujú až do konca. Na konci
dnešného zápasu sa napokon zaslúžene radovali Lamačania a dnešným víťazstvom ešte
zdramatizovali boj o prvenstvo v základnej časti...
Ako som napísal v komentári minulý týždeň, čakal na SAVku prvý zo štyroch záverečných
ťažkých zápasov tohto ročníka. Napriek tomu, že bilancia vzájomných zápasov v tejto
sezóne hovorila v prospech obhajcu titulu, nečakal sa žiadny ľahký súboj...práve naopak.
Stalo sa už pomaly "folklórom", že od vstupu SAV Lamač do DAHL je rivalita oboch súperov
naozaj veľká a vzájomné zápasy bývajú veľmi zaujímavé. Ako sa napokon potvrdilo aj
dnes... Hoci sú miestenky do play-off už dávnejšie rozdané, nie je zďaleka jasné, z akého
miesta kto vstúpi do bojov o majstra DAHL. Keďže táto sezóna AHKáčom príliš nevychádza,
ich motivácia bola o to silnejšia. Od úvodu zápasu sa preto hral svižný hokejbal s množstvom
šancí na oboch stranách. Prvá tretina bola z pohľadu skóre a aj hry vyrovnaná - logické
vyústenie, keďže obrany dominovali nad útokom a v oboch bránkach kraľovali spoľahliví
gólmani... Našťastie, ako sa ukázalo neskôr, ten SAVkársky exceloval až do konca súboja...
Skóre sme otvorili my, Lamačania - Erik "upratal" a azda aj dotlačil loptičku do siete po
nahodenej prihrávke z rohu a bolo ukľudňujúcich 0:1. Nie však na dlho, súper totiž kontroval
po zle zahranom buly v obrannom pásme, keď Miňo kapituloval po dvojnásobnej dorážke... a
to sa mohol aj "rozkrájať"... takto sa to páni hrať nedá! Našťastie Miňo po tomto góle
"stiahol roletu" a nepustil už za svoj chrbát nič. Prvá tretina tak skončila zmierlivo 1:1 a
prítomní diváci mohli byť spokojní - rozruchu bolo pred oboma brankármi viac ako dosť.
Výborný zápas pokračoval aj po prestávke, na rozdiel od prvej tretiny sa však už na oboch
stranách začali "rodiť" aj nejaké tie chybičky... a s nimi prišlo aj viac vzruchu pred oboma
bránkami. Potešiteľné bolo, že dnešný "muž zápasu" Miňo vo viacerých prípadoch dokázal
všetky zaváhania spoluhráčov včas zahasiť. SAVkári si svojou tradičnou kombinačnou hrou
dokázali tiež vypracovať niekoľko výborných príležitostí na skórovanie, no v koncovke vždy
niečo chýbalo - viac rozvahy, prehľadu či azda kúsok šťastia. Keďže sa skóre aj vďaka
gólmanovi domácich dlho nemenilo, v druhej polovici tejto tretiny začali "dvíhať hlavy"
AHKáči a gól niekoľkokrát visel na vlásku. Avšak práve vtedy sa začala SAVkárska "liečba
šokom" - po získaní lopty v útočnom pásme zakončil peknú Filipovu prihrávku Alfi ml. a viedli
sme 1:2. Tento gól na malú chvíľku AHKáčmi "zamával", no tí sa dnes veru nevzdávali napokon, všetci máme ešte v živej pamäti posledný zápas jesene, kde sme takmer stratili už
vyhraný zápas - otriasli sa a začali opäť "búšiť" a hľadať kľúč od Miňovho zámku... A zrazu
šok č.2 - Alfi ml. vybojoval v strednom pásme loptičku, prešiel s ňou do súperovho pásma a z
otočky od modrej čiary trafil presne vinkeľ - 1:3! Prestávka, ktorá prišla vhod obom
súperom... Čo sa bude diať v tretine poslednej? Súper to určite ešte "nezabalil" a tak musíme
byť stále ostražití. Tak aj bolo, AHKáči sa stále viac a viac tlačia pred našu bránku, no Miňo
je stále mužom na svojom mieste...súperovi útočníci začínajú byť z neho pomaličky "na
prášky". V duchu známeho "oni musia - my môžeme" sa predovšetkým sústreďujeme na
prekazenie ich akcií, no každú jednu šancu využívame na ohrozenie súperovho gólmana...
Keď sa už-už zdalo, že AHK preberá opraty zápasu do svojich rúk, prichádza šok č.3 - Alfi ml.
zachytáva rozohrávku súpera a prihráva na brácha - Alfi st. bez prípravy mieri presne do
horného rohu bránky a nedáva gólmanovi najmenšiu šancu zasiahnuť - 1:4! Z tohto úderu sa
náš dnešný súper už nespamätal... nedokázal využiť v závere ani presilovú hru, ba naopak v
nej inkasoval... Jurko prekazil súperovu rozohrávku, počkal si na pohyb obrancu, prehodil do
brejku na Ceca a ten hoci tiesnený nájazd od polky ihriska (aj keď so šťastím) premenil na
posledný gól dnešného zápasu - 1:5 a šok č.4! Potom sa už iba dohrávalo...

To bola dnes jazda... Páni, parádny výkon! Zodpovedný, bojovný, tímový... dnes si zaslúžia
pochvalu všetci, ktorí hrali, no azda budete so mnou súhlasiť, že nad všetkými dnes
vyčnieval Miňko, ktorý si jednoznačne zaslúži honor " muž zápasu"... Miňo len tak ďalej :o)
Iste, boli tam aj "chybičky krásy" (...to naše obranné buly...), no pozitíva prevážili a tak
môžem smelo napísať, že víťazstvo SAV Lamač bolo dnes zaslúžené. Nuž, nech nám to
vydrží čo najdlhšie!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Minárik
(ra)

15.kolo - dohrávka:
Demons Bratislava : SAV Lamač

0:5 kont.

vzájomné zápasy 2015/16: 3:2,9:5

Avizovaný súboj o prvé miesto tabuľky s nečakaným rozuzlením
Po sobotňajšom dôležitom víťazstve nad AHK čakal Lamačanov momentálny líder DAHL súper, s ktorým v doterajšom priebehu ročníka zaknihovala SAVka obe svoje prehry - tajuplní
"Démoni"... Z avizovaného súboja o lídra tabuľky však napokon prekvapujúco nič nebolo.
Škoda. Dôležitá dohrávka 15.ligového kola sa žiaľ nekonala. Demons sa totiž na stretnutie
nedostavili a prepustili tak dve kolá pred koncom základnej časti obhajcovi priebežné prvé
miesto v tabuľke. O tom, kto bude napokon víťazom základnej časti tak veľmi
pravdepodobne rozhodne až úplne posledný zápas celej súťaže medzi týmito súpermi presne
o dva týždne...
(ra)

19.kolo:
SAV Lamač : Empiria Petržalka 6:6 (1:2,2:2,3:2)
vzájomné zápasy 2015/16: 10:4,11:4,5:4

Po nepresvedčivom výkone napokon aspoň s bodom
Po minulotýždňovej "spanilej jazde" to dnes bolo až priveľké trápenie. Dnes to veru nebola
tá pravá SAVka...ba práve naopak, úprimne - po väčšinu zápasu sa na to "nedalo ani
pozerať". Veru tak, aj také dni sú - po dnešnom kostrbatom výkone musíme objektívne

priznať, že dnes bod stratili Petržalčania. Hoci historická bilancia oboch súperov hovorila
jednoznačne v prospech SAVky (...iba jediná remíza a inak všetko výhry Lamačanov...), na
ihrisku to tak dnes vôbec nevyzeralo a Empiráci boli blízko blízučko k historicky prvej výhre...
Jediné, čo je tak po dnešnom zápase potešiteľné je fakt, že nádej na prvé miesto po
základnej časti ostala naďalej reálna.
Tradične "oklieštená" zostava SAV Lamač spolu s výbornou formou Empirie dávala tušiť, že
dnes to bude veľmi ťažké a náročné. Predzápasové úvahy sa naplnili do bodky...
Petržalčania, dnes opäť takmer v kompletnom zložení, majú totiž v jarnej časti súťaže
neuveriteľnú fazónu - od tesnej prehry práve s nami v úvodnom kole a jednej remízy
bodovali naplno vo všetkých zápasoch a vyšvihli sa tak na tretie miesto v tabuľke. Vedeli
sme, že nás nečaká žiadna "prechádzka ružovým sadom" (napokon ako vo väčšine
vzájomných súbojov). Už od úvodu zápasu to bolo akési divné - každá jedna loptička nám
odskakovala od hokejky, nevedeli sme si nahrať na meter, hokejky drhli a o nejakej súvislej
akcii nemohlo byť ani reči... Napriek tomu, že sme sa ujali vedenia po Cecovom góle, bolo to
doslova "strašné". Je síce pravda, že sme sa pred bránku súpera dokázali viackrát nejako
prepracovať a vznikali tak naše šance, no je otázkou či to bolo našim umením alebo
zaskočenosťou súpera... Ten totiž iste čakal úplne iný herný prejav SAVky a tak bol v úvode
"trošku zaskočený". Netrvalo to však dlho, čoho dôkazom je fakt, že do konca tretiny Empiria
skóre otočila a bolo 1:2. V druhej tretine "trápenka" pokračovala. Najskôr SAVka síce
vyrovnala no súper zase išiel do vedenia. V týchto fázach zápasu bola hra veľmi rozháraná a
prelievala sa zo strany na stranu - na škodu veci však bolo, že sme sa nesnažili viac
ohrozovať súperovho gólmana strelami zdiaľky (tie mu totiž dnes nie príliš "voňali") a búšili
sme na pozorne sformovanú obranu súpera... samozrejme bez úspechu. Petržalčania dnes
dokonale využívali vhodnú "konšteláciu hviezdnej oblohy", keď sa k nim odrazila každá jedna
loptička (a to naozaj nepreháňam) a aj vďaka tomu dali ďalší vedúci gól na 2:3. Lamačanom
však slúži ku cti, že napriek tomu, že sa im "úspešne" nedarilo vymyslieť žiadnu súvislú
akciu, bojovali čo im sily stačili...vďaka chlapci... a tak sme opäť dokázali vyrovnať - 3:3. No
typický "film" tohto zápasu zapracoval zase a onedlho svietilo na tabuli opäť plus jeden pre
Empiriu... to snáď nie je ani možné... to už je na palicu! Čo sme sa však čudovali - za to, čo
sme takmer všetci (česť výnimkám), vrátane mojej maličkosti, predvádzali sa ani nič iné
nedalo čakať. Na konci tretiny svitla nádej - konečne presilovka a hoci predelená prestávkou,
dobrá šanca to určite bola. V úvode poslednej tretiny dobrá šanca konečne sa "chytiť"... no
takmer minútu sme "chytali" iba ak zajaca za chvost... neboli sme totiž schopní sa poriadne
dostať ani do súperovho pásma... ako vravím, dnes to nebolo ono. Ešte šťastie, že 10sek. po
skončení početnej výhody sa to predsa podarilo - 4:4. To bude už dobré, mysleli sme si... ha,
iba mysleli... dobre totiž už bolo! Nevýrazný výkon viedol celkom logicky akurát tak k
zahodeniu niekoľkých veľmi dobrých príležitostí a keďže sme aj naďalej "úspešne" chybovali,
súper nekompromisne trestal - dvoma gólmi odskočil po prvýkrát v zápase o dva góly a v
týchto chvíľach sa zdalo byť všetko stratené - 4:6... do konca zápasu ostávalo ešte necelých
9minút... je pravda, že najmä ten piaty gól bol zase trošku "neštandardný", no kto sa bude
na to pýtať? Najhoršie však bolo, že súper dokázal dovtedy kontrolovať hru a zodpovedne
brániť. Nemali sme však čo stratiť, konečne sa aj na nás trochu hviezdy usmiali a 25sekúnd
po šiestom inkasovanom góle sme korigovali na 5:6 - ako sa neskôr ukázalo, toto nás asi
zachránilo od prvej prehry s týmto súperom... O dve minúty už bolo totiž vyrovnané na 6:6 a
gólový film zápasu bol na konci... Je síce pravda, že loptička ešte raz - 9 sekúnd pred
koncom - skončila v našom vinkli, no gólu predchádzal jednoznačný faul súpera (našťastie) a
tak nemohol platiť... To však súčasne znamenalo ešte našu presilovku a dosť času na jednu
poriadnu strelu na súperovu bránku. Buly sme síce vyhrali, no náš strelec loptičku netrafil a
tak to skončilo zmierlivo... objektívne však treba priznať, že ak by sme to na konci strhli na
svoju stranu, podľa priebehu zápasu by to spravodlivé určite nebolo...

Petržalčania sa tak prvej výhry nad Lamačanmi nedočkali... pre nás našťastie. Iste mi aktéri
tohto zápasu dajú za pravdu, že bol prinajmenšom zvláštny. Prítomní diváci si síce drámu až
do konca pochvaľovali, no vedel by som si predstaviť aj kľudnejšie sobotné dopoludnie.
Buďme teda radi, že sme získali bod, ktorý sa zdal byť ešte 8 minút pred koncom "utópiou" ale na druhej strane, za tú bojovnosť až do konca... Hrať však takto budúci týždeň proti
lídrovi súťaže o prvé miesto alebo nebodaj v play-off..... bŕŕŕŕ´, nepríjemná predstava. Takže
vážení, nech je pre nás tento zápas poučením do budúcnosti - rozhodujúca fáza sezóny sa
totiž nezadržateľne blíži!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Bošňák, Juruška
(ra)

20.kolo:
SAV Lamač : Demons Bratislava 5:5 (3:0,0:1,2:4)
vzájomné zápasy 2015/16: 2:3,5:9,5:0

Výborná hokejbalová "lahôdka" na záver základnej časti
Ak toto niekto "naplánoval" ako vyvrcholenie základnej časti jubilejného 10.ročníka DAHL
tak klobúk dolu!! Na skromné hokejbalové pomery výborné predstavenie so všetkým, čo k
tomu patrí - úvod ako z rozprávky, zápletka ako v dobrom thrillery a napokon koniec ako v
horore... veru, diváci, ktorí si dnes prišli do Dúbravky pozrieť vyvrcholenie 6 mesačného boja
o víťaza základnej časti neľutovali ani jednu sekundu strávenú na Pekníkovej. Ak bol tento
zápas pozvánkou na záverečné boje play-off o majstra DAHL, máme sa na čo tešiť! Prognóza
vyšla na 100% - až posledné kolo a posledný zápas celej základnej časti rozhodli o poradí
prvých štyroch tímov a tak aj zložení dvojíc pre semifinále play-off... Takýto dramatický
ročník si veru pamätníci desaťročnej histórie DAHL vo svojich spomienkach nevybavujú.
Nie, dnes na začiatok žiadna zmienka o zostave (tá bola síce opäť "riedka ako polotučné
mlieko") - prišiel kto mohol a tak sme vybehli na ihrisko s vedomím, že budeme hájiť farby
SAVky ako najlepšie dokážeme... Súperových hráčov na druhej strane bolo toľko, že sme si
aj chvíľku mysleli, že sa na to ihrisko pri rozcvičke ani nezmestíme, no vošli sme sa a tak sa
mohlo začať.
Chlapi, kým sa však pokúsim čo najlepšie popísať, čo sa to vlastne dnes medzi mantinelmi
odohralo, dovoľte mi ako zastupujúcemu kapitánovi vysloviť všetkým, NAOZAJ VŠETKÝM
jedno veľké ĎAKUJEM za obrovské odhodlanie a bojovnosť v tomto zápase!! Klobúk dole
pred nami všetkými... Bola to totiž jazda, akú sme asi v tejto sezóne ešte nepredviedli - prvá
tretina a vlastne aj tá druhá bola naozaj výborná - azda pod dojmom obavy aby sme dnes
"nezhoreli ako fakle" sme zo seba vydali v danú chvíľu všetko...takto sa bojuje za klubové
farby!
Už úvodná "porada" pred Miňom bola plná odhodlania... "chlapci, budeme bojovať, čo nám
budú sily stačiť...nenecháme im to len tak"... predsa len, súper budil rešpekt a to nielen
svojim počtom, ale aj výkonmi, ktoré predvádzal počas celej sezóny. A rozprávka mohla
začať - to, čo sme totiž so súperom spravili v prvej tretine bola doslova lahôdka. Hrali sme
tak, akoby nás boli dva tucty a plné ihrisko, Démoni boli našou aktivitou zjavne zaskočení a

my sme iba neustále "pridávali pod kotol" - dokážeme s nimi beháááááťťť...kde sa to v nás
berie?... do ničoho vážneho ich nepúšťame, nevedia nič vymyslieť...čo prejde za obranu,
lapá výborný Miňo... je to dobré, čo dobré - výbornéééé...obzvlášť, keď aj dávame góly - 1:0
Robčo, 2:0 Ceco v presilovke, 3:0 opäť Ceco...bisťu, ten nejako pri tých "šedinách" v útoku
pookrial :o))... Ale pozor, s pribúdajúcimi minútami sa prebúdzajú aj "temné sily" na druhej
strane ihriska... tlačia sa pred našu bránu, no žiadne prečíslenia sme im zatiaľ nedovolili normááálne sa vracajú aj útočníci! Fantázia chlapci... konečne prestávka a zaslúžený oddych!
Neúnavný reportér Bičko posiela dobré správy do "celého sveta", vracajú sa slová
podpory...DRŽTE SA...veď sa držíme...na nohách ledva :o) To vidíme zle od únavy alebo im
prichádzajú ďalší hráči? Veď sa ani nezmestia na striedačku...! Nevadí, "No stres,
páni"...chceme byť prvý, musíme vyhrať...aké milé, pred zápasom sme si hovorili "nesmieme
dostať debakel"... Začína druhá tretina - obraz hry sa našťastie ešte nemení, stále stíhame,
Miňo vyťahuje jeden výborný zákrok za druhým... bránime ako levy. "Nesmieme iba brániť,
hrajme svoju hru, chlapi...inak nás prevalcujú"... ok, ideme do toho, každá príležitosť na
ohrozenie súperovej brány je využívaná... máme ďalšie šance... škodááááá, to bola
tutovka... Ideme ďalej, letmý pohľad na tabuľu - čožéééé? Klinďo neblázni, načo to
zastavuješ? Beží 12.min.druhej tretiny a súper konečne prelomil naše "hradby" a znižuje na
1:3...a cíti šancu...teraz prichádza ten ich povestný uragán...lavína v tmavých dresoch sa
prevaľuje cez našu modrú...Miňo je však v kľude a nič za seba nepúšťa. Trocha sa otriasame
a vytláčame hru aspoň na polovicu...Miky sa hádže vari do každej strely a blokuje, čo sa dá...
konečne siréna! Stále je to výborné, páni.... teraz sa však pripravme na "čiernu mágiu" - veď
Démoni sú Démoni... chcú to za každú cenu otočiť... ako keby sme to nevedeli... toto bude
nekonečných 15minút... Thriller začína, tlačia ako "hovado", čím dlhšie ustojíme úvodný
nápor, tým bližšie budeme k dvom bodom... súper útočí a pripadáme si ako Londýnčania pri
kobercovom nemeckom nálete, no otvárajú sa nám okienka nádeje - teda okienka v
Démonickej obrane - častejšie držíme loptičku u nich v tretine (stále totiž beháme a
bojujeme...aj keď podaktorí už iba na zotrvačník :-)) - ale čo bojujeme, my dávame štvrtý
góóóól - Robčo po krásnej akcii a je to v 5.min tretej tretiny 4:1... je azda rozhodnuté?
Zďaleka nie...do konca ostáva ešte nekonečných desať minút...už teraz sa ten čas "ťahá ako
sopeľ", snažíme sa kúskovať hru a vyviesť súpera z tempa..."Chlapi, vydržme to...už len
kúsok...udržíme to", hecujeme sa na striedačke... Prichádza však spomínaný horor v
priamom prenose! Dostávame dva góly za neuveriteľné 4(!!!) sekundy... najskôr zníženie a
potom hneď po buly trestuhodne vytvárame súperovmu hráčovi "diaľnicu" do našej tretiny,
kúsok za modrou strela a tá akosi "doplachtila" do našej siete... chybička se vloudila...
ježišimáááária, to čo bolooóóó? A súper preberá opraty zápasu - teraz ich dorazíme, myslia si
Démoni... Azda na chvíľu to preblesklo aj v našich hlavách (spomíname si ako prebiehali
doterajšie vzájomné zápasy v tejto sezóne, kde mal súper šťastia až-až), no dnes sa
nezložíme...nie po takomto priebehu...sme odhodlaní "aj zahynúť", no zadarmo to
nedostanú!! Otriasame sa však a ideme bojovať ďalej... súper už-už vidí "svetlo na konci
tunela", no iskričku dvojbodovej nádeje sme vykresali opäť my, SAVkári... Jurko z brejku od
polky sa nemýli - 5:3...12.minúta! Koniec sa blíži... azda toto je ten povestný "klinec"?... Nie
je... horor pokračuje a my si opäť v zápase s Démonmi vypijeme svoj "kalich horkosti" až do
dna... a to doslova a do písmena... Zápas, ktorý sme fantasticky rozohrali, sme k víťazstvu a
prvému miestu nedotiahli... Čo sa stalo? No, stali sa dva (!!) vlastné góly... Súper odvoláva 3
minúty pred koncom brankára a vsádza všetko na jednu kartu...buď-alebo...bohužiaľ pre nás
sa vyplnilo to "buď"... je priam neuveriteľné, že práve s Démonmi máme toľko smoly...
Budeme mať ešte príležitosť vrátiť im "požičané" v tejto sezóne? Azda áno... No nič, ale aby
som to dokončil a vy, vážení športoví priatelia, ste pochopili, prečo tu píšem o dajakom šťastí
(...veď to poznáte, "co je štěstí, muška jenom zlatá"...) - štvrtý súperov gól...strela zo
zúfalstva, ktorá mieri azda meter vedľa brány, sa nešťastne odráža od jedného z obrancov
do našej brány... piaty gól - séria striel, ktoré však výborný Miňo likviduje, tú poslednú však
iba vyráža a dobiehajúci SAVkár si ju v "plnom behu" kopne do brány!!! No uznajte, toto je

už "na palicu"...presne minúta do konca! A aby toho nebolo dosť, 13sekúnd pred úplným
záverom ešte naše chybné striedanie a súper má jedinečnú šancu zápas totálne otočiť... "To
hádam niéééé!"...musíme to udržať zubami-nechtami...ak existuje nejaká spravodlivosť,
tento zápas nesmieme prehrať-veď už strata bodu je "zničujúca"! Nič sa však už našťastie
nestalo... Vynikajúci zápas končí zmierlivo 5:5. Ako skonštatovali prítomní diváci, bola to
dráma až do konca...no najmä úchvatná "podívaná"... a s tým sa nedá iné ako súhlasiť!
Takže karty play-off sú definitívne rozdané...náhoda nám "primiešala" do semifinálového
boja Empiriu Petržalka... Chlapi, nech už to dopadlo akokoľvek, ak predvedieme taký výkon
ako dnes, nemusíme sa báť nikoho... ako sa vraví "všetci za jedného, jeden za všetkých..."!
A ako to už v zápasoch play-off býva, hádam sa objaví aj nejaký ten D´artagnan, ktorý to
rozhodne. Každopádne, hlavy horééé, myslím, že po dnešku sa môžeme smelo pozrieť
každému do očí... som hrdí na to, že som mohol byť tohto súčasťou! Bojovali sme ako
"jeden muž" a honor hviezdy zápasu si zaslúžime za predvedený výkon všetci do jedného, no
azda mi nikto nebude zazlievať, že vypichnem mená dve... myslím si, že títo dvaja páni si to
po dnešku právom zaslúžia...

výkony, ktoré stoja za zmienku: Mikuš, Minárik
(ra)

KONEČNÁ TABUĽKA - ZÁKLADNÁ ČASŤ
#

Tím

Z V R P Skóre Body

1. Demons Bratislava 20 15 3 2 172:76

33

2.

SAV Lamač

20 14 4 2 170:69

32

3.

Empiria Petržalka

20 9 4 7 118:94

22

4.

AHK Pekníkova

20 9 3 8 136:99

21

5.

HBC Greenhorns

20 4 1 15 79:194

9

6.

K.Ves Knights

20 1 1 18 65:208

3

SEMIFINÁLOVÝ VÍKEND
semifinále - 1.zápas:
SAV Lamač : Empiria Petržalka 6:3 (3:0,0:1,3:2)
vzájomné zápasy 2015/16: 10:4,11:4,5:4,6:6

V dôležitom úvodnom zápase zaslúžené víťazstvo
A po roku je tu opäť najdôležitejšia časť celej súťaže - súboje o majstra DAHL. Ešte
výraznejší náboj dodáva tento rok súbojom o titul fakt, že ide o jubilejný 10.ročník DAHL.
Obhajca titulu, SAV Lamač, narazí v semifinále po prvýkrát v play-off na húževnatých
Petržalčanov. Empiria mala výbornú odvetnú časť a právom si napokon vybojovala tretie
miesto po základnej časti súťaže. Lamačania skončili na mieste druhom o jeden bodík za
lídrom. Nič to však nemení na fakte, že začína "úplne iná súťaž" - veľmi dobre vieme, že
súboje play-off majú vlastné zákonitosti a nič nie je také jasné, ako by sa mohlo zdať...
Historická bilancia oboch súperov hovorí síce jednoznačne v prospech SAVky, no to nemusí v
konečnom "účtovaní" znamenať zhola nič. Tak ako to napokon tento víkend dopadne?
Nechajme sa prekvapiť!
Úvodný zápas série je častokrát tým najdôležitejším - veď pri sérii hranej na dve víťazné
stretnutia znamená uspieť v tom prvom obrovskú psychickú výhodu. Oba tímy si to dozaista
veľmi dobre uvedomovali. Empiráci tradične v "maxi počte" a povzbudení bilanciou v jarnej
časti súťaže, sa netajili túžbou konečne SAVku zdolať... ako sa ukázalo na konci tohto duelu,
spravili pre to naozaj veľa. O konečnom výsledku dnešného prvého semifinále však rozhodla
už prvá tretina - SAVkári do nej "vhupli" ako sa patrí. Vzhľadom k tomu, že Lamačanov bolo
tradične menej (...alebo už tradične dosť?...), taktika velila byť maximálne pozorný vzadu a
čo najefektívnejší vpredu. Od úvodu to vyzeralo zaujímavo - oba tímy si vypracovali niekoľko
"pološancí" a hra sa viac-menej odohrávala v strednom pásme. S pribúdajúcimi minútkami
však SAVkári pridávali na tempe a šance narastali... Paradoxne, prvý gól v sieti súpera padol
- ako to len trefne pomenovať - doslova z ničoho... Jurko išiel striedať, nahodil preto loptičku
smerom na bránku súpera a tá na prekvapenie všetkých zapadla gólmanovi súpera presne
medzi betóny - 1:0 a dôležitý úvodný gól padol do tej správnej bránky... Nebolo veru SAVke
viac treba - doslova začala otrasených Empirákov "ničiť". Jeden útok za druhým sa valil na
petržalskú bránku a ďalšie góly nenechali na seba dlho čakať - Pali a znova Jurko zariadili
tretinových 3:0! A to ostali ešte ďalšie šance nevyužité... "Ok páni, dobrá tretina, no treba
makať ďalej, nesmieme poľaviť ani na chvíľku..." Čo sa však stane? Presný opak...iste, súper

už musel zapnúť "turbo", veď čo iné pri takom stave a v úvode druhej tretiny zo seba
konečne striasol "karmu prvého gólu". Na bránku SAVky sa valil jeden útok za druhým,
našťastie Miňo bol dlho v kľude a napriek tomu, že v týchto fázach zápasu SAVkári viac
nestíhali ako stíhali, chytal ako drak. Empiria tlačila a bolo otázkou času, kedy lamačské
hradby povolia. Našťastie sa to stalo iba raz a napriek tomu, že Lamačania sa snažili využiť
každú príležitosť na ohrozenie súperovho gólmana, v druhej tretine ostali všetky šance
nevyužité... a veru, nebolo ich málo. Všetky snahy však končili buď na konštrukcii bránky
(nastrelili sme dnes 5x tyčku!) alebo zbrklosťou zakončujúcich aktérov... chýbal pokoj a
rozvaha. Napriek tomu, že gól do petržalskej bránky v druhej tretine nepadol, bolo dôležité,
že sme súperom "znepríjemňovali" život a bojovali sme ako tím... napokon, tak to má byť
vždy. "No dobre vážení, je pred nami posledná tretina (...aspoň dúfame, hrať ešte
predĺženie, neviem -neviem, či by sme zajtra vôbec dali ďalší zápas :o)...) - základ je
nedovoliť im strieľať, sú behaví a tak im treba kaziť už rozohrávku...dobré to je, šance
máme, dáme góly...!" A tak aj bolo. Tentokrát sme sa "otriasli" my (pretože tá druhá tretina
z našej strany nebola fakt dobrá...), a začali sme opäť predvádzať niečo, čo sa podobalo na
hokejbal. Upokojujúce "kvapky" najskôr síce stále neprichádzali (...tie nešťastné tyčky...), no
bolo dôležité, že sme ani súpera do ničoho veľkého nepustili. Zodpovedne sme bránili, Miňovi
sa v bránke darilo a tak sme iba trpezlivo čakali na svoju príležitosť... Napokon sme sa lieku
na "nepremieňanie šancí" predsa dočkali - skóroval dvakrát Alfi ml. a napriek tomu, že súper
v presilovke dokázal skorigovať, už sme tento zápas nepustili. Chvíľkové petržalské nadšenie
schladil šiesty gól, ktorý strelil opäť Alfi ml. a hoci súper v posledných sekundách strelou z
celého ihriska nachytal Miňa "na hruškách" (...teda nepripraveného...), bola to už iba drobná
"kozmetická" úprava skóre... takže dnes teda zaslúžene 6:3.
Máme to za sebou. Akosi už tradične sme sa zomkli a podali sme dobrý, kvalitný
kolektívny výkon. Zabojovali sme aj za tých, ktorí dnes nemohli prísť a prvé víťazstvo v sérii
si vezieme do Lamača. Zajtra je však už nový deň a nový zápas, ktorý začína od stavu 0:0,
preto poriadne zregenerovať a zajtra, dúfam aj s "čerstvou krvou" v našich radoch
zabojujeme o ďalšie víťazstvo! Nemusím nikomu pripomínať, že to by nás už posunulo do
tretieho finále v rade...

výkony, ktoré stoja za zmienku: Juruška, Alföldy J.

semifinále - 2.zápas:
Empiria Petržalka : SAV Lamač 4:6 (2:4,1:1,1:1)
O postupe do finále rozhodla prvá tretina
Vyšlo to! Tretie finále v rade a možnosť zabojovať o zlatý hattrik! Dnešné víťazstvo SAV
Lamač sa vôbec nerodilo ľahko, súper bol dnes naozaj zdatným protivníkom, no ani zlepšený
výkon Empirii nestačil na historicky prvé víťazstvo nad SAV Lamač. Aj dnes totiž o výsledku
rozhodla prvá tretina a skutočnosť, že súper ju opäť trochu "zaspal". To sa v play-off
nevypláca... Všetci, ktorí dnes v modrých SAVkárskych dresoch nastúpili si siahli na dno
svojich síl, bojovali až do úplného konca a odmenou im bol postup do finále. PARÁDA, chlapi!

Po včerajšku ťažké nohy museli opäť merať cestu do Dúbravky. Hrací systém play-off je
daný a rovnaký pre všetkých... nevadí, dnes prídu posily... behavý a tvorivý a bude fajn.
Nebolo...posila prišla iba jedna a to ešte jeden kus od včera ubudol... pekne to začína! Dve
obrany a päť útočníkov... A to niektorí chlapi nastúpili naozaj so sebazaprením... Taktika?
"No nič páni, hráme pokiaľ nám sily vystačia"... našťastie vystačili... no poviem vám, bolo to
náročné a ťažké... predsa len nemladneme a tak už cítiť každú nerovnosť terénu :-)
Empiráci spravili rovnakú chybu ako včera - dovolili si v prvej tretine "luxus" v podobe
nedôsledného bránenia a to sa im v konečnom dôsledku vypomstilo. Veď čo z toho, že
zvyšné dve tretiny makali na doraz, manko už nezmazali. SAVkári, vidiac dnešné rozloženie
síl, dali všetko čo mohli do prvej tretiny...a dokonale súpera zaskočili. Petržalčania zrejme
rátali s tým, že budeme vyčkávať na brejky a pozorne brániť. Áno, to druhé platilo dokonale,
no na nič sme nečakali. Od úvodu sme sa do súpera "kusli" a po šanciach prišli aj góly. V
prvej tretine padlo až šesť gólov, hralo sa otvorene a akcie sa prelievali zo strany na stranu.
Do vedenia ide SAV (Peťo bekhendom priamo do vinkla...), no súper už o minútu
vyrovnáva... Hráme však ďalej a opäť ideme do vedenia. Dnes Lamačanom fungovali
presilovky a keďže súper bol nedisciplinovaný, hrali sme ich v celom zápase až päť - z toho
tri boli gólovo zakončené a aj to bol jeden z faktorov, ktorý dnes doviedol SAV Lamač k
víťazstvu... Prvú sme využili expresne rýchlo - na dôležitých 1:2 dáva po dvoch (!!)
sekundách Alfi ml. (...čisté buly, strela a súper si na trestnej ani nestihol sadnúť...).
Výborné... šliapeme ďalej, súper robí chyby a my sa neustále tlačíme pred bránku. Na
upokojujúcich 1:3 dáva Alfi ml. - napriahol k strele z veľkej diaľky a loptička končí na
prekvapenie v sieti (asistenciu si pripisuje Miňo). Minútu a pol po treťom góle dávame po
peknej kombinácii gól číslo štyri - Alfi st. a 1:4 už vyzerá nádejne, čo nádejne, veľmi dobre.
Empiráci však neskladajú zbrane a do konca tretiny znižujú na 2:4. Prestávka, lapáme po
dychu, vidieť na nás, že viacerí máme toho "plné kecky"... Nedá sa však nič robiť, musíme to
dať a vydržať až do konca. Je jasné, čo nás vo zvyšku zápasu čaká...slová sú zbytočné,
vieme čo treba robiť, tak sa povzbudíme a ideme na to... Začiatky tretín nám vychádzajú,
opäť využitá presilovka - tentokrát nie za dve sekundy, no tiež veľmi rýchlo - Alfi ml. doráža
a vedieme 2:5! Super, teraz s rozumom, súper musí a my môžeme... netreba sa nikam náhliť
a tlačiť, treba pozorne brániť a čakať na chyby súpera. Ten však pochopil, že je najvyšší čas
a zapol turbo. Takmer nechybuje, nemáme tak čo využívať...už po pol minútke dáva Empíria
tretí gól. To bola veľmi rýchla odpoveď - celá tretina pred nami a je to o dva 3:5... Sily
dochádzajú, je to vidieť, no súpera držíme na dištanc. Strely väčšinou skrotí Miňo, niečo
zblokujeme a bojujeme ďalej "ako o život". Konečne koniec druhej tretiny. Našťastie, pretože
väčšinu času trávime pred svojim gólmanom a iba vyhadzujeme loptičky von... "Dýchať,
dýchať, vážení"...keby bol radšej už koniec... ale bohužiaľ nie, čaká nás ešte nekonečne
dlhých 15 minút. Zachováme tradíciu a udrieme aj teraz my...neuveriteľné, Empiráci nám to
zase dovolili... Druhá minúta tretej tretiny a Ceco dáva po "nezištke" do prázdnej - 3:6!!
Výborne. Čo to spraví so súperom, položí sa? Kdeže, to sa v play-off nerobí. Petržalčania
dnes musia vyhrať a tak idú zase do toho... Nevieme, kam skôr skočiť, ale bojujeme...
Polovica tretiny a je znížené - 4:6... tento gól padol skoro, tlak súpera narastá... viackrát stojí
pri nás šťastie, loptička lieta okolo bránky, nekončí však v nej a to je dobré. Vyzerá to tak, že
súper to chce asi dohrať v našej tretine, k ojedinelým výpadom sa síce dostávame, no je to
"jalové"... Je nám jasné, že toto budeme musieť ubojovať až do konca. Najmä v obrane
robíme, čo sa dá... Ďuríček to tam s prehľadom "čistí", Milis bojuje ako lev... Hráme
disciplinovane, bez faulov... teraz si oslabenie nemôžeme dovoliť. Jéééééžiiišiiii! To nie...
vylúčenie na našej strane, súper má výhodu, píska sa a budeme oslabení.... čoooožžžžéééé,
pán rozhodca, ideme do dvoch!?? To snáď nie! Žiaľ, je to tak...do konca ostáva 4 a pol
minúty a lepšiu šancu súper dnes asi mať nebude. Dvojnásobné oslabenie...hlavou nám na
chvíľku prebleskol dej posledného vzájomného zápasu v základnej časti... To bude "peklo" a veru bolo... strela za strelou, Miňo chytá, vyráža, lieta to mimo a okolo, no našťastie sa

bránime statočne... Alfi ml. neschádza z ihriska, vystriedajú sa pri ňom ďalší štyria hráči, no
ubránime to! Neuveriteľné, súper nemá pokoj na hokejkách a do konca zápasu už nič
nevymyslí... Je dobojované! SAV Lamač si zahrá tretie finále za sebou...
Výborne páni, môžeme si gratulovať. Dnes to bolo víťazstvo nás všetkých... bojovali sme
ako jeden tím. Neboli sme síce lepší, mladší súper ale nedokázal využiť to, že sme boli po
včerajšku viac unavení. Teraz je to však už jedno. Takže poriadne si oddýchnuť a
zregenerovať. Budúci víkend nás totiž čaká finálová "šichta" s Démonmi...a už dnes je jasné,
že to bude oveľa, oveľa ťažšie ako dnes... SAVkáááááá!

výkony, ktoré stoja za zmienku: Alföldy J., Biely

(ra)

FINÁLOVÝ VÍKEND
sobota 16.5.2016: finále - 1. zápas

Demons Bratislava : SAV Lamač 1:9 (0:2,0:4,1:3)
nedeľa 17.5.2016: finále - 2. zápas

SAV Lamač : Demons Bratislava 4:3 pp (0:1,1:0,2:2 - 1:0)
vzájomné zápasy 2015/16: 3:2,9:5,0:5,5:5
cesta do finále:
Demons Bratislava - AHK Pekníkova 2:1sn, 5:2 - séria 2:0
SAV Lamač - Empiria Petržalka 6:3, 6:4 - séria 2:0

V najkratšom možnom čase k historickému hattricku
A dokonané jest! Po roku opäť najcennejší kov... SAV Lamač prepísala históriu DAHL a
ako druhému tímu v 10-ročnej ére ligy sa jej podarilo dosiahnuť na tretie zlato v rade...
Výnimočná, no úplne zaslúžená bilancia. Za výkony počas celej sezóny... a to aj napriek
menším výkyvom. A aj napriek tomu, že v tejto sezóne akosi pričasto "zívala" lamačská
striedačka prázdnotou. Stretávali sme sa s tým občas aj po minulé roky, no to, čo sa dialo v
práve skončenej sezóne, bolo trochu veľa aj na "otrlejšie povahy"... malá početnosť sa totiž
asi stala "taktickým" zámerom SAVky. Ak ma pamäť neklame, neboli sme kompletný
(rozumej na tri lajny...) vari ani v jednom zápase. Novinkou teda bolo iba to, že po prvýkrát
nebola SAVka víťazom základnej časti. Tento honor sa totiž ušiel jej finálovému súperovi Démonom, ktorí počas celej sezóny predvádzali výborné výkony a za ne si prvé miesto po
základnej časti o ten bodík pred Lamačanmi právom zaslúžili!
Základná časť je však časťou základnou a všetko podstatné sa odohráva až v play-off...to
rozhoduje, kto bude úspešný a kto nie. A to, že je to úplne iná súťaž so svojimi

zákonitosťami sa potvrdilo aj tento rok. Cesta súperov do finále bola síce výsledkovo rovnaká
- obe semifinálové série skončili víťazstvom favorita v pomere 2:0 - no najmä Demons mali
ako veľký favorit namále hneď v úvodnom zápase... ktovie, ako by to napokon celé dopadlo
ak by dokázala AHK prvý zápas získať pre seba. To sa už dnes nedozvieme, faktom však je,
že v semifinále si obaja favoriti užili drámy až-až...
No a máme tu teda finále. Očakávané, či nie? Azda áno - nastupujú v ňom proti sebe prvé
dva tímy po základnej časti... mladí a behaví Démoni proti starším a skúsenejším SAVkárom.
Počas svojho trojročného pôsobenia v DAHL nastupovala vždy (na základe predvádzanej hry
v celej sezóne) SAV Lamač do rozhodujúcich súbojov ako favorit. Táto sezóna však bola
odlišná - favoritom bol totiž jej súper. Nová situácia, zaujímavý náboj avšak rovnaké, ako
vždy tie najvyššie, ciele... Tak kto bude mať na vrch? Mladosť a dravosť, či skúsenosť ? Vy
už teraz viete ako to celé dopadlo... Poďme sa však vrátiť v čase o pár hodín späť a pozrime
sa, čo sa to v Dúbravke odohralo... Oba zápasy "ako remeň", nechýba v nich naozaj nič...oba
úplne odlišné svojim priebehom, no oba s rovnakým víťazom... tým lamačským! Naozaj to v
sobotu a nedeľu bolo ako " deň a noc" či "oheň a voda"? Jasné... žiadny "Jing a Jang" to
rozhodne nebol...neveríte? Tak posúďte sami...
Úvodný zápas série je častokrát tým najdôležitejším, hoci nie rozhodujúcim - veď pri sérii
hranej na dve víťazné stretnutia znamená uspieť v tom prvom obrovskú výhodu. Že ste túto
vetu už niekde počuli, videli, či zažili? Jasné... minulý týždeň pri semifinále...no aktuálne je to
vlastne pred každou play-off sériou. Platilo to do bodky aj teraz. Alea iacta est... alebo ak
chcete "Kocky sú hodené!"
Fáza 1 - predzápasové minúty
Sobota ráno a pohľad z okna v Lamači neveští nič dobré... "Zase bude pršať..." Našťastie,
táto prognóza sa nenaplnila... počas celého zápasu panovalo dobré hokejbalové počasie trošku pod mrakom, nie veľmi teplo, no najmä bez dažďa. Do začiatku zápasu ostáva pár
minút, tradícia na strane SAV Lamač neporušená - málo nás, málo nás, poďže ktokoľvek
medzi nás! Ejha, svitá iskierka nádeje - súperove rady sú tiež akési preriedené... čo už,
syndróm "viaceré ligy a súťaže" zafungoval. Pramálo nás to však trápi, máme svoje plány a
starosti. Bude to dnes ťažké (vlastne kedy to s nimi nebolo...?), musíme však všetko vsadiť
na jednu kartu...
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nedeľa ráno a letmý pohľad z okna v Lamači - dnes bude teplo, slnko svieti a začína sa
navyše o hodinu neskôr...bude teplo, teda vonku... na ihrisku priam horúco! To máme naozaj
vstávať a presunúť sa do Dúbravky? Fakt sa hrá aj dnes? Kde je úcta k šedinám, chlapi? Čo
už, ideme... a deja-vú... málo nás, málo nás...našťastie iba neskorší príchod a dnes napokon
o jedného viac ako včera a azda prvýkrát kompletné tri lajny, práve včas... Našťastie, dnes
nemusíme, my "iba" môžeme... Musí súper a podľa toho vyzerá aj jeho zostava. Presne toto
sme však čakali... Iný deň, "iný súper", iný zápas...
Fáza 2 - prvá tretina
Zápas číslo jedna a začíname... Pokyny sú jasné... "Makáme od začiatku...vybehneme na
nich a nebudeme sa na nič šetriť"... Skúsime ich zaskočiť a rozhodnúť čo najskôr, ak nám to
súper dovolí .. Jasné, aj Démoni majú svoje plány...tradične víťazné (určite im prídu ďalší
hráči, budú chcieť držať priaznivé skóre čo najdlhšie a potom rozhodnúť...), ale
chlapci...počkať, počkať - ešte sme tu my... Ako sme povedali, tak aj činíme. Od úvodu
beháme, čo nám to sily, pľúca a ortézy na rôznych končatinách dovoľujú. Prichádzajú prvé
šance a zdá sa, že súper je zaskočený. Ok, to je dobre... treba však gólovo priložiť "pod
kotol"... Akcie sa striedajú na oboch stranách, Démoni sa prebrali, no skórujeme ako prvý Slobi 0:1....no konečne sa trafil! Fajn...jeden nestačí...hráme ďalej... Bacha, ani súper tu nie
je na "pracovnom výjazde ako vláda" - nechce dnes nič rozdávať a tak sa snaží vyrovnať...

Výborne však bránime, dostupujeme a... prekvapujúco (teda na tú zostavu) aj vládzeme...
odmena nenechá na seba dlho čakať - Ceco 0:2 - kto by bol v tejto chvíli povedal, že začína
"one man show"... Do konca tretiny, niečo na Miňa ešte letí, všetko je však v pohode... Fíha,
takže zatiaľ dobréééé, páni!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nedeľa - zápas číslo dva... Pokyny sú ešte jasnejšie... "Páni, dnes to bude úplne iný zápas,
koncentrujme sa maximálne...budú behať ešte viac ako včera (...čožééééé, to ešte idéééé?),
budú nás chcieť "roztrhať na franforce"...hrajme, dokedy budeme vládať...rozum - treba k
nim dostupovať, napádať ich rozohrávku, nedovoliť strieľať, nedovoliť dorážať, nedovoliť...
pŕŕŕŕŕŕŕ´, hóóó´...fajn, máme aj niečo, čo nevieme? Čo keby sme proste "iba HRALI" a
ukončili to už dnes? Jasné, prečo nie...znie to dobre...možno nás trošku podcenia?... ale
počkaj, idem sa ich opýtať, či môže byť... ASI NEMÓÓŽE-táto tretina totiž vyzerá ako "Nočná
mora z Elm street" - to je čistý horor... súper väčšinu času nie že útočí, on sa k nám
"nasťahuje" ako svokra, ktorá nie a nie odísť... spred Miňa často iba vyhadzujeme - ten však
našťastie vychytil deň a tak inkasujeme iba raz - súper vedie 0:1, ale konečne sa ozýva
siréna...
Fáza 3 - druhá tretina
1.finále pokračuje - dobré to je páni, ideme ďalej... skúsime pridať niečo navrch. A veru, že
toho bolo... Dnes nám ide karta, vychádza nám takmer všetko a to treba poriadne využiť...
Démoni však asi nebudú súhlasiť, toto predsa nie je stav, ktorý si želali...favoritom zápasu
boli predsa oni. Vážnosť situácie podporujú úvodným náporom - šance sú, no stojí pri nás
šťastie a spoľahlivý Miňo...bolo načase, v doterajších vzájomných zápasoch to bolo skôr
opačne (myslím s tým šťastím :-) )... a tak sa pokúšame poštekliť ho ešte viac... Paráda,
udrie na druhej strane ihriska - Ceco gól č. 2 a skóre 0:3...pekne... reportér Bičko nestíha
túto "Jóbovu zvesť" rozposlať cez všetky sociálne siete do sveta a je tu ďalší gól - Ceco č.3 a
skóre 0:4!! Fúúúha, to je možno až nadplán...no ale neber to, keď "rozdávajú"... V týchto
fázach zápasu hráme naozaj ako z partesu, súper je zjavne zaskočený, takýto priebeh určite
nečakal... Zbrane však určite neskladá. S pribúdajúcimi minútami nám logicky dochádzajú už
aj sily...súper, podstatne mladší, sa to pokúša využiť...dnes im to však nejde, nedarí sa viacero dobrých príležitostí nevyužíva a prichádza ďalší trest - CeCogóóóól č.4 a skóre 0:5!!!
Konečne sa prebral - hrá vari najlepší zápas za posledných x rokov...do čoho "bachne", to
skončí v bránke...súperov gólman bude mať asi číslo 9 oddnes ako nie veľmi obľúbené...
Dnes bude dobrý deň a svieti na nás "šťastná hviezda" - čo takto pridať niečo navrch? To
ešte ide? Ale ideeeeee - presilovka a pred pár minútami prichodivší Robčo skóruje asi z
prvého dotyku s loptičkou - 0:6...treba niečo dodať? Áno, súperovi dorazili štyria hráči...bude
peklo. Našťastie koniec tretiny.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Finále číslo dva otvára svoje druhé dejstvo. " Chlapci, je to dobré...ideme ďalej, držíme krok
aj keď sme unavení... musíme ďalej zodpovedne brániť". Presne tak, teraz sme na ťahu
my... kokso, je to veľmi rýchle... Démoni makajú naplno, šanca strieda šancu, ale držíme
sa... súperovi je jasné, že musí pridať druhý gól, pretože aj my stále hrozíme...aj keď zatiaľ
iba z ojedinelých výpadov. Tlak na našu bránku neustále pokračuje, hráči súpera však
nemajú potrebný pokoj na hokejkách (na naše šťastie), veľa zlikviduje spoľahlivý Miňo,
viacero šancí súper trestuhodne zahodí...aby ich to nemrzelo...čakáme stále na naše šance,
nemôžu predsa v takom tempe vydržať celú tretinu... A prichádza to - závar pred gólmanom
súpera, ktorý dnes chytá spoľahlivo a dokázal zabudnúť na včerajší "prízrak číslo 9" a
vyťahuje jeden zázračný zákrok za druhým. Keď sa už zdá, že skóre sa meniť nebude
prichádza strela Peťa, ktorú tesne pred gólmanom nechytateľne tečuje Peňo - góóól a je
vyrovnané 1:1! Výborne, toto nám dodá energiu...fakt? no dajme tomu :o) Siréna a vytúžená
prestávka... to ešte nie je koniec? Dobrá správa - nie...ešte jedna "výživná"
15minútovka...minimálne... Žartujete? Akože dobrá pre koho? Zišli by sa totiž kyslíkové

masky a odborný zdravotnícky personál a nie fľaša s jonťákom... Súperovi hráči asi "vyliezajú
aj z kanálov", stále máme pocit, že ich akosi pribúda...no čo už, nedá sa nič robiť, fakt
musíme hrať ďalej... "Je to dobré páni, čím dlhšie sa nám podarí udržať nerozhodný stav,
tým budú nervóznejší..." chceme tomu veriť...
Fáza 4 - tretia tretina
Sobotnajší zápas je azda rozhodnutý... Podarí sa nám ušetriť aspoň nejaké sily za tohto
stavu na zajtrajšie "martýrium"? Možno...alebo aj nie? Nové posily súpera totiž od začiatku
tretiny zapnú na vyššie obrátky. Je jasné, že Démoni sú priebehom tohto zápasu zjavne
zaskočený...toto iste nečakali. SAVka môže byť pokojná...nie však až príliš, súper pomerne
rýchlo znižuje na 1:6 a naďalej pokračuje v aktivite. Tlak je však "neplodný", bez gólového
vyvrcholenia... Minútky pribúdajú a aj prítomným divákom začína byť jasné, že dnes sa
zázraku nedočkajú... Také skúsené mužstvo ako SAV Lamač nemôže už tento zápas "pustiť"
súperom. Presne tak, navyše keď dnes Démonom naozaj nie je súdené, pridávame ďalšie
gólové "klince do ich dnešnej rakvy" opäť my - Erik 1:7, Peňo 1:8 a napokon aj Jurko na
1:9... Neuveriteľné skóre...takýto výsledok nečakali ani tí najskalnejší Lamačania... a azda
ani Démoni. Pre tých je výsledok až príliš krutý... čo už, aj také zápasy bývajú. Súper si bol
až príliš istý svojim víťazstvom - nič sa nedá robiť, Démoni... ako vravel jeden z nich, tak si
boli istí tým, že budúci týždeň už budú mať voľno... no, možno bude, treba vyčkať do
zajtra... Chalani, paráááááda, dnes naozaj všetko klaplo tak, ako malo! Treba však ostať
pokojný...a aj pokorný, zajtra nás čaká oveľa, oveľa ťažší zápas ako ten dnešný... takže
oddych, regenerácia a zajtra opäť ideme na to!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nedeľňajší duel speje k dramatickému vyvrcholeniu. To určite nebude taká "selanka" ako
včera... Veru tak... Treba nájsť posledné zvyšky síl a dobojovať to až do konca. Nevzdáme
to, nedáme súperom ani centimeter ihriska zadarmo! Démoni tento zápas musia vyhrať...inej
cesty k titulu niet. Podľa toho to aj vyzerá. Od úvodného rozhodcovského hvizdu tretej
tretiny sa na ihrisku dejú veci. Jedna strela za druhou, zdiaľky, zblízka, dorážky...všetko
našťastie pre nás bez efektu. Vyzerá to tak, že to rozhodne jeden gól... Kto bude šťastnejší a
nakloní misky váh na svoju stranu? Ťažká otázka...vedieť odpoveď, asi sme pokojnejší...
SAVkári však pokojnejší byť môžu - majú jednu výhru navrch... No hrať ešte jeden zápas s
týmto behavým súperom? Fúúúúú, to bude náročné... no bolo by tu ešte jedno riešenie stačí dnes vyhrať a ukončiť to! Pekne sa to povie, no realizácia bude extrémne náročná...
Súper nás neuveriteľne zviera vo vlastnom pásme, hráme však obetavo a snažíme sa, čo to
dá. Démoni na chvíľku poľavia...vari šanca pre nás? Čas sa vlečie príšerne pomaly...
Prichádza naša šanca, na ktorú sme čakali - presilovka... tie nám v sezóne naozaj
vychádzajú. Využijeme to aj dnes? Usadíme sa v tretine súpera, je to asi prvýkrát na dlhšiu
dobu v tejto tretine...strela, brankár chytá...tlačíme ďalej, cítime šancu...a je to tuuuuuuu góóóóóóól Robčo...priam ho tam dotlačí a vedieme 2:1! Bude toto ten rozhodujúci gól?
Mohol by... no nie je to tak. Sranda ide bokom, teraz sa hrá výborný hokejbal...do konca
tretiny ostáva ešte veľa času, iba sa brániť nie je možné. Žiaľ, pomerne rýchlo prichádza
odpoveď - Démoni vyrovnávajú na 2:2... Škodááááá. Začíname odznovu. Čo vymyslieť do
konca? Čo navymýšľaš...treba hrať pozorne v obrane a čakať na šancu...azda jedna ešte
príde. Bojujeme stále, minúty sa pomaly ale iste blížia k záveru... Ako to dopadne? Diváci sa
bavia a hokejbal sa dnes musí naozaj páčiť. Čo sa však deje na ihrisku? Démoni stále hrajú
svoju nátlakovú hru, tlačia sa pred bránku, no do výraznejších šancí ich zatiaľ nepúšťame. A
zrazu z ničoho-nič udrie na strane druhej - Peňo sa otočí okolo vlastnej osi a od modrej čiary
vypustí na bránu súpera "strelu s plochou dráhou letu" - to bola neuveriteľná bomba, ktorá
končí pod hornou žrďou prekvapeného gólmana - 3:2!!!!! Pred časom som tu písal, že playoff často rozhodujú "sviatoční" strelci... Peňo, ako bývalý gólman, veru nepatrí medzi
excelentných snajperov, no dnešný zápas ho zachytil vo veľkej forme... Tak toto už bude ten
rozhodujúci gól, nie? Zase NIEEÉÉÉ. No napokon, čo iné sa dalo čakať - súperov vabank...

všetko, čo malo ruky, nohy sa tlačí pred Miňa...paľba z každej pozície, no gól nikde... Keď už
to vyzerá veľmi, veľmi nádejne, predsa sa súper dočkal... Azda jediný raz v zápase sme
"prepadli" v súperovej tretine a po dlhej prihrávke za obranu súper využíva brejk 2 na 1 a
vyrovnáva na 3:3...do konca tretej tretiny ostáva niečo cez 2 minútky... Žeby sa rysovalo
predĺženie? Veľká škoda... nie je však čas na rozjímanie, treba hrať ďalej... Démoni totiž
chcú rozhodnúť v riadnom hracom čase a veru majú ešte šancu... našťastie ju nepremieňajú
a tak sa ozve záverečná siréna. Neuveriteľné, po jasnom včerajšom víťazstve sme dokázali
pri našom vekovom priemere držať krok s mladými chlapcami, ktorí dnes dali do toho všetko
a zápas tak dospel k nečakanému rozuzleniu!
Fáza majstrovská - predĺženie
Čaká nás ešte päť minút, teda za predpokladu, že sa nerozhodne skôr a následne možno aj
nájazdy... Máme toho všetci plné zuby, vyžmýkali sme sa statočne. SAVkári dnes bojovali
jeden za druhého, doteraz to bol neuveriteľný tímový výkon... vydržíme to aj ďalej, nech sa
deje, čo sa deje. Je jasné, že Démoni už nemajú nárok na chybu - ak by ju spravili a
inkasovali, je dobojované... Scénar je preto úplne jasný, čaká nás "peklo na zemi"! Hru
logicky sťahujeme na dve lajny, hrá všetko, čo len trochu vládze... Úvodné buly a ide sa na
to... moment, útočíme na opačnú stranu... chlapi, čo to stvárame? V prvej minúte nás súper
dokonale zamkne v našom obrannom pásme a páli na Miňa "jednu za druhou"
...neuveriteľný nápor... no mohli sme čakať niečo iné? K loptičke sa za prvých 40 sekúnd ani
nedostaneme a súper má dve čisté šance... pri tej druhej už "balíme nádobíčko"...čo blázniš,
toto sa predsa ani nedalo zahodiť! Ufffff...to bolo šťastíčko...hráme ďalej. Nesmelý pokus o
protiútok...pozor na stratu loptičky...bachááááááá, lavína v modrom sa valí na našu
bránku....tak teraz už naozaj balíme...tyčkáááááá nás teraz zachránila, boli sme vari
centimeter od tretieho zápasu...prežívame "klinickú smrť", tam "hore" nás má ktosi asi veľmi
rád. Ako sa to vraví s tým šťastím? Niéééé to o tom volovi....to že sa zvykne prikloniť na
stranu toho, kto ho viac pokúša... Z predĺženia ubehla 1:40 a súper mal tri tutovky, ktorými
mal rozhodnúť...nedáš-dostaneš...to naozaj platí toto otrepané klišé? Presne tak...dočkali
sme sa svojej "šťastnej" chvíľky, súper to chcel totiž rozhodnúť za každú cenu, prišla tá naša
jediná šanca v predĺžení - Démoni sa priveľmi tlačili do nášho pásma, stačilo vypichnutie
loptičky smerujúcej na obrancu po buly, zmocnil sa jej Jurko a rúti sa sám od polky ihriska
na brankára súpera....je to pravák, príde strela na lapačku? Nie, Jurkove šikovné ručičky
vymiešali exkluzívny majstrovský blafák.... góóóóóóól... časomiera sa zastavuje na 1:57min. 4:3!!!!! Sme majstriiiiiiii!!! Po tretíkrát v rade...neuveriteľná bilancia...tri ročníky, tri tituly.
Paráááááda, chlapi.... No a čo náš strelec? Obsypaný strapcom natešených spoluhráčov v
bielych dresoch si vychutnával svoj majstrovský gól... "Starci na chmelu" to opäť dokázali...
Pohár pre majstra DAHL bude zase na rok v Lamači! Je to priam neuveriteľné, po tých
"strastiach" počas celej sezóny kedy sa SAV Lamač potýkala s rôznymi zraneniami, často aj
nízkou účasťou... napriek tomu zavŕšila majstrovský hattrick! Klobúk dolu pred našim tímom,
opäť sa raz potvrdilo, že pokiaľ hráme" všetci za jedného a jeden za všetkých" dokážeme
veľké veci... Chlapi, ĎAKUJEM za ďalšie zlato a skvelé zážitky počas celej sezóny.... a
všetkým nám gratulujem!!
Bola to výborná séria. Oba tímy predviedli prítomným divákom v oboch dňoch kvalitný,
dramatický hokejbal. Myslím si, že to bola dobrá reklama pre DAHL a hokejbal samotný.
Dnes nebola SAVka lepšia, bola šťastnejšia...to treba priznať, no bojovnosťou to dnes
dokázal vyhrať celý tím... rozhodli maličkosti, azda centimetre, možno doslova milimetre,
alebo to povestné srdiečko... tak to však chodí aj v živote. Dnes bola čiara medzi úspechom
a neúspechom široká doslova ako tyčka na bránke... Démonom však treba úprimne zložiť
poklonu, mali výbornú sezónu a verím, že aj v ďalšom roku budú útočiť na najvyššie priečky.
Apropoóó... ten voľný víkend sme napokon zariadili... :-*

výkony, ktoré stoja za zmienku: sobota - Mancál , nedeľa - Pšenko
sobota+nedeľa - celý tím
(ra)

