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SAV Lamač napokon na skvelom 3.mieste! 
 

  Po minuloročnej prvej účasti na výborne organizovanom turnaji Winners Bison Cup v Bošanoch sa 
SAV Lamač opäť po roku do Bošian vypravila. Nečudo, veď po prekvapujúcom 6.mieste sa chalanom 
na turnaji zapáčilo a tak sa rozhodli skúsiť šťastie aj teraz. Konkurencia bola tento rok ešte väčšia - v 
Bošanoch sa zišlo totiž až 20 tímov z celého Slovenska... Konečný výsledok však predčil aj tie 
najtajnejšie očakávania - v kútiku duše sme poškuľovali po vylepšení už aj tak dobrého umiestnenia z 
vlaňajška, no že si napokon privezieme domov bronzové medaily....to bol šok - samozrejme v dobrom 
slova zmysle! Treba však dodať, že úplne zaslúžene a nechýbalo veľa a medaila mohla mať aj 
cennejší lesk. V semifinále sme totiž stroskotali na neskoršom víťazovi turnaja Benco Team Topoľčany 
až po samostatných nájazdoch...   
 
  Poskladala sa naozaj veľmi dobrá zostava a najmä partia. Keďže z tradičného kádra sa niekoľko 
hráčov nemohlo na turnaji zúčastniť, hľadali sme posily... Našli sme tri a tie napokon aj ozajstnými 

posilami boli - Jožko Zemeš, Robo Ondrušek, Rono Kochan – všetci aj s extraligovými skúsenosťami 

dokázali, že sú naozaj dobrí hokejbalisti a čo bolo najdôležitejšie, zapadli do našej partie akokeby tam 
patrili odjakživa... Všetko napokon "zaklaplo" do seba ako dobre namazané...ozubené kolieska a 

výsledkom bolo výborné 3.miesto!  
  Ako som napísal vyššie, celkový počet účastníkov turnaja prinútil organizátorov pozmeniť systém 

postupu do záverečných bojov o medaily. Súboje v základných skupinách (ktorých bolo päť) zostali 

síce nezmenené, no postup z nich do ďalšej fázy určovala špeciálna tabuľka 12tich najlepších tímov, z 
ktorej prvé štyri tímy pôjdu priamo do štvrťfinále a zvyšok bude musieť absolvovať osemfinále. To pre 

jednotlivé tímy znamenalo jediné - víťaziť resp. bodovať čo najviac a pokiaľ možno aj najvýraznejšie, 
pretože o lepšej pozícii mohol rozhodovať každý jeden strelený gól. Organizátori zaradili SAV Lamač 

tento rok do základnej skupiny C a súperi rozhodne neboli ľahkí - AC Notors Topoľčany (minulý rok 
skončili iba o jeden gól za nami na celkovo 7.mieste), Draci Pezinok a Medvede Topoľčany. Boje v 

základných skupinách sa naplno rozbehli už v piatok a situácia v tej našej bola zaujímavá už od 

začiatku... To, že našim najvážnejším konkurentom bude AC Notors sme tak trochu tušili, no že hneď 
na úvod "nasúkajú" Medveďom vo veľkom teple "chladenú" 11-ku...tomu sa vraví hodená rukavica... 

Keďže my sme svoje účinkovanie začínali až v sobotu, mali sme o čom premýšľať! Neskôr 
Topoľčianske Medvede podľahli aj Pezinským Drakom, bolo jasné, že iná možnosť ako naše víťazstvo 

neprichádza do úvahy...no to "muselo" byť čo najvýraznejšie (najlepšie o 11 gólov práve kvôli vyššie 

spomínanému systému)... Je síce pravda, že SAVka má povesť "strelca", no za 2x15min. čistého 
času...uf, náročná úloha! Napriek tomu sme do toho išli a to pomaly už tradične. Medvede, ktoré 

dovtedy nestrelili ani gól sa totiž pomerne rýchlo ujali vedenia! No asi to tak malo byť, v úvode sme sa 
zrejme potrebovali trošku zohrať, ale čas ubiehal veľmi rýchlo a najväčšie strelecké esá (vrátane posíl) 

nie a nie sa trafiť... No čo už, keď sa nepresadila mladosť a dravosť, musela nastúpiť skúsenosť. Alfi 
starší ukážkovo vyhral buly a Miki už vedel, čo s loptičkou - bomba od modrej a konečne góóóól...a 

keďže stará pravda hovorí, že železo sa má kuť za horúca, ihneď po rozohrávke si vymenili loptičku 

Peňo s Alfim st. a druhý menovaný povestnou "švihovkou" prestrelil gólmana 2:1 a dokonalý obrat. 
Definitívne sme sa upokojili, do polčasu sme síce stihli dať už iba ďalšie dva góly (Tomi a Alfi ml.), no 

bol to dobrý základ do druhého dejstva. Potrebovali sme ďalšie góly a tie prichádzali - už to bola stará 
dobrá SAVka, krásne kombinácie všetkých troch útokov viedli ku ešte krajším zakončeniam a postupne 

sa presadili Pali, Jurko, všetky tri posily Joži, Rono, Robi, opäť Tomi a 2x Alfi ml. a dielo bolo 

dokonané 12:1! Za najlepšieho hráča nášho tímu vyhlásili kapitána Alfiho ml. Prvý zápas na turnaji, 



ktorý je veľmi dôležitý kvôli psychike sme zvládli a bolo jasné, že už ten druhý pravdepodobne 

rozhodne o víťazovi skupiny... Čakal nás totiž AC Notors, ktorý už mal dve výhry a to znamenalo, že 

musíme vyhrať. To bola už "iná káva" - od začiatku sa prítomní diváci mohli naozaj baviť výborným 
hokejbalom, bojovali sme...a to doslova (Ceco sa hádzal do striel ako za mlada), nikto nešetril krokom 

aby pomohol spoluhráčom. Naše elitné formácie si vypracovali dostatok šancí, no gól nie a nie padnúť. 
"Zodpovednosť" na svoje plecia tak opäť museli zobrať "rýchlosť a skúsenosť" - Peňo zabojoval v 

rohu pri mantineli, cítil pred bránkou Alfiho st., hodil to tam a "klubový inventár" už vedel čo s tým - 

švih nad lapačku a dôležitý prvý gól dala SAVka...1:0. Súper bol na chvíľku zaskočený, pretože určite 
nebol dovtedy slabší, no svoje šance vďaka výborne chytajúcemu Miňovi nepremenil, a to onedlho 

využil druhý Alfi, po samostatnom prieniku vsietil a v polčase bolo povzbudivých 2:0. Súper to však 
rozhodne nezabalil, hral sa naozaj výborný zápas a skraja druhej polovice dokázal predsa len znížiť. 

Tlak súpera bol miestami drvivý, no my sme to zvládali veľkou bojovnosťou...a udreli sme z 
protiútoku-Jožko si vymenil loptičku s Alfim ml. a tretí gól bol na svete. A keďže začalo celkom slušne 

pršať, Topoľčanci boli akokeby zaskočení a nedokázali sa viac zmobilizovať. Tak sme im na záver ich 

bojov v skupine "pribalili" ešte jeden kúsok (Alfi ml.) a záverečné skóre 4:1 znamenalo, že sme ďalej 
mohli pomýšľať na prvenstvo v skupine. Najlepším hráčom bol vyhlásený Miňo a celkom zaslúžene. 

Bola radosť pozerať sa na našu hru, dávali sme do toho všetko a hoci nie všetko vždy vyšlo, bolo cítiť, 
že chceme naozaj vylepšiť naše minuloročné umiestnenie. Posledný zápas v skupine bol na programe 

v nedeľu a čakali nás Draci z Pezinka. Po minuloročnej skúsenosti sme vedeli, že zápasy na druhý deň 

bývajú "zradné", no aj "tradičné sprievodné" akcie predsa k takýmto turnajom patria....na rozdiel od 
minulého roka sa však všetko udialo v medziach normy a aj to nasvedčovalo tomu, že nám naozaj 

všetkým ide o to, aby sme niečo "uhrali"! Večer sme posedeli, niečo zjedli a popili, podebatovali, 
zašpásovali a zasmiali sa, no najmä utužili kolektív a to sa v konečnom dôsledku v ďalších zápasoch 

jasne potvrdilo. Bola tu teda nedeľa a nabrúsený niekoľkohlavý Drak. Tohto súpera sme minulý rok 
porazili v osemfinále jednoznačne 3:0 a tak nám mal čo vracať. Nám však systém turnaja jednoznačne 

velil vyhrať. Po doterajšom priebehu turnaja bolo už jasné, že ak sa nám podarí zvíťaziť aspoň o 

„štyri“, budeme po základnej časti najúspešnejším tímom celkovo. Naopak, náš súper potreboval body 
ako soľ...na postup. Ľahko sa to síce povie, no realizácia nemusí byť jednoduchá. Zápas, ktorého 

ozdobou boli výkony oboch gólmanov bol absolútne vyrovnaný a iba to potvrdil. Vyhrať sme proste 
museli a aj chceli, a ani na chvíľku sme si nepripustili, že by to mohlo byť inak. S pribúdajúcim časom 

bolo jasné, že rozhodne jeden gól. A ten napokon padol do tej správnej bránky - Joži "nabil" Jurkovi a 

víťazstvo bolo naše... Za najlepších hráčov zápasu boli vyhlásení obaja gólmani, zaslúžene...Miňo nás 
opäť podržal. Víťazstvo 1:0 znamenalo, že SAVka skončila v "postupovej" tabuľke napokon na 

2.mieste a do ďalších bojov "ušetrila" jeden zápas. Mohli sme si tak vo víkendovej horúčave trošku 
odfúknuť a zregenerovať. 

  

 Potom už však začalo ísť do tuhého - našim štvrťfinálovým súperom sa stali chalani z Demons 
Bratislava. V pavúku turnaja sme ostali z hlavného mesta spolu s našim súperom jediný a tak bolo 

jasné, že česť Bratislavy môže ďalej hájiť iba jeden z nás. Zápas sa začal zostra a vo svižnom tempe a 
veru bola to riadna zaberačka... Darmo, išlo predsa o postup do semifinále. Súper bol naozaj dobrý a 

my sme sa miestami nestačili čudovať. Hoci sme bojovali a snažili sa o našu kombinačnú hru, 
nevychádzalo to - Démoni nás totiž asi "uriekli" a v polke prvého dejstva viedli 2:0! To už bolo vážne, 

bolo treba čosi vymyslieť. Keď sa už zdalo, že to bude ťažké, súper nám pomohol svojou 

nedisciplinovanosťou a fauly, ktoré sme si našou aktivitou vynútili nás posielali do presiloviek, ktoré 
nás postavili na nohy a súperovi naopak uberali už aj tak ubúdajúce sily... Dve možnosti sme aj využili 

a najskôr Robi znížil na 1:2 a do polčasu stihol vyrovnať na 2:2 Alfi ml. Druhý polčas prinášal veľké 
šance na oboch stranách, no opäť rozhodla naša využitá presilovka a Rono doslova dotlačil loptičku do 

súperovej brány... dokonalý obrat na 3:2. Démoni už nestihli odpovedať a tak sme postúpili do 

semifinále my! Za hráča zápasu v našom tíme vybrali Robiho. Semifinálový súper Benco tím Topoľčany 
prechádzal turnajom ako nôž maslom a keďže mal vo svojom strede aj niekoľko hokejových 

pomocníkov, mali sme sa na čo tešiť. Zápas to bol ako na hojdačke - prehrávali sme 0:1, do konca 
polčasu sme však otočili na 2:1, keď naše góly dali Peňo a Robi. Náš súper však veľmi rýchlo vyrovnal 

na 2:2 a začala sa "šachová" partia plná osobných súbojov, nepremenených šancí a najmä množstva 
vylúčených. V jednej presilovke sa dokázal presadiť Jurko a opäť sme viedli 3:2, neudržali sme to však 

- súper tiež využil početnú výhodu a vyrovnal na 3:3. V nervóznom závere sa už ani jednému tímu 

nepodarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu a tak museli o postupe do finále rozhodnúť samostatné 
nájazdy! Dráma ako sa patrí, žiaľ s neúspešným koncom pre nás...po prvej sérii bolo nerozhodne 1:1, 

keď z nás dokázal premeniť iba Robi, no neskôr už nebol úspešný nik a tak do finále prekĺzli naši 



súperi. Honor hviezdy zápasu si vyslúžil Jožko, no iste by ho vymenil za postup do finále. Škoda, boli 

sme tak iba kúsoček od dokonalej senzácie... Boli sme síce sklamaní, no iba na chvíľku...vedeli sme, 

že iba prvé tri tímy dostanú k poháru aj medaily a keďže náš Zajko zahlásil, že sa mu veľmi páčia, 
museli sme o ne zabojovať! V zápase o bronz nás však čakal ďalší ťažký súper - starí-známi Kladivári 

Partizánske...minulý rok sme totiž mali ešte v živej pamäti a prehra 1:5, keď si doslova s nami robili, 
čo chceli, rozhodne príjemné spomienky nevzbudzovala. No ale čo už, tu si už "ľahkého" súpera 

nevyberiete! Našou výhodou, aj keď veľmi malou, mohla byť súperova únava...aj my sme síce už 

"mleli z posledného" -doráňaní, ubolení avšak odhodlaní splniť Zajkov jasný príkaz - MEDAILU...je 
predsa ďaleko lepšie dostať "po hlave" unaveným kladivom ako poriadnu šupu... :-) Veľmi sa to 

podobalo na štvrťfinále - v prvom polčase totiž súper, hoci hral až druhé semifinále, pôsobil živším 
dojmom a šupol nám dva banány. Našťastie sme dokázali kontrovať aspoň raz, a pomaly už tradične v 

presilovke, Robi udržal stav na prijateľných a najmä hrateľných 1:2. V druhom dejstve sme však ešte 
"vyhrabali" zvyšky síl a výsledkom bol gól, ktorý dal zase Robi - 2:2. Čas však neúprosne bežal a aj 

súper chcel medailu! Pri jeho dvoch veľkých šanciach sme síce prežili "klinickú smrť", no pred koncom 

sme využili našu na tomto turnaji silnú zbraň - presilovú hru - a Joži strelou z diaľky prestrelil všetko, 
čo mu stálo v ceste...opäť sme to otočili na konečných 3:2 a Zajko sa tak vytúženej medaily dočkal!! 

Kto hráčom zápasu asi ani netreba písať - Robi Ondrušek s dvoma gólmi...a mohli sme začať 
oslavovať...krásny pohár a ešte krajšie medaily vezieme do Lamača!! 

  
  Fúúúúú, to bola jazda! Páni, za mňa úžasný víkend...fantastická hra, nasadenie, obetavosť až "do 
krvi" (že Ceco... :o)), túžba niečo dokázať no najmä skvelý tím a parádna partia... Vďaka patrí aj 

nášmu "nehrajúcemu kapitánovi" a kustódovi v jednej osobe Ďuríčekovi, ktorý neváhal merať cestu s 
nami do Bošian aj keď hrať nemohol a dokonale sa staral o pitný režim a iné potrebné veci aby mohli 

hráči na pľaci odovzdať všetko... často aj to, čo už nevládali... :-) Tak to však má byť, keď ide o 

cenné kovy! Veľký úspech SAV Lamač na tomto výborne zorganizovanom turnaji iba podčiarkla cena 
pre najlepšieho útočníka turnaja, ktorú si domov odváža naša turnajová posila Robi Ondrušek. Ako 

vravím, super víkend... A čo budúci rok? Ozaj, tiež ste si všimli, že naše umiestnenia na turnaji majú 
zaujímavú, stúpajúcu tendenciu - 6., 3., .....to by stálo za pokus, čo vy na to? 

 (ra) 

 

 

 Tabuľka základná skupina C: 
por. team z v r p skóre body 

1. SAV Lamač BA 3 3 0 0 17:2 6 

2. AC Notors „96" TO 3 2 0 1 17:5 4 

3. Draci Pezinok 3 1 0 2     3:6 2 

4. HBK Medvede TO 3 0 0 3 1:25 0 

 
 
Postupová tabuľka po základnej časti: 
por.              team z v r p   skóre  body 

1. Benco team Topoľčany 3 3 0 0 24:7 6 
2. SAV Lamač Bratislava 3 3 0 0 17:2 6 

3. Kladivári Partizánske 3 3 0 0 15:1 6 

4. EXCEL Topoľčany 3 3 0 0 14:1 6 

5. 3M Modrý Kameň 3 2 1 0 9:3 5 

6. AC Notors Topoľčany 3 2 0 1 17:5 4 

7. Demons Bratislava 3 2 0 1 14:2 4 

8. Čierny Jastraby Zvolen 3 2 0 1 10:6 4 

9. BIG MIX Topoľčany 3 1 2 1 7:4 4 

10. HBC Orli Nitra 3 2 0 1 7:8 4 

11. Savages Petržalka 3 1 1 1 6:7 3 

12. Draci Pezinok 3 1 0 2 3:6 2 

...o poradí na 1.-4.mieste rozhodlo skóre  

...o poradí na 6.a 7.mieste rozhodol vyšší počet strelených gólov 

...o poradí na 8.-10.mieste rozhodlo skóre 

 



Výsledky SAV Lamač: 

o 3.miesto: 

  HBK Kladivári Partizánske – SAV Lamač   2:3 (2:1, 0:2) 
     Ondrušek   2+1      Mikuš   0+1 
     Zemeš       1+0  
     Alföldy J.   0+1 
          

semifinále: 

  Benco team Topoľčany – SAV Lamač   4:3sn  (1:2, 2:1 - 1:0) 
     Juruška     1+0       Pšenko  1+0 
     Ondrušek  1+0       Zemeš   0+2 
     Alföldy R.  0+1       Kochan  0+1 
 

štvrťfinále: 

  SAV Lamač – Demons Bratislava   3:2  (2:2, 1:0) 
     Kochan      1+0         
     Ondrušek   1+1         
     Alföldy J.   1+1      
 

 
základná skupina: 

  HBK Medvede Topoľčany – SAV Lamač  1:12  (1:4, 0:8)  
    Alföldy J.   3+2        Alföldy R.   1+2    
    Thron T.    2+0        Ondrušek   1+3 
     Mancál      0+2       Kochan      1+2                                                     
     Bizoň        1+1       Juruška      1+1 
     Zemeš      1+1        Mikuš        1+0 

     Pšenko     0+1        Šurlan       0+1  

 

  AC Notors Topoľčany – SAV Lamač   1:4  (0:2, 1:2) 
     Alföldy J.   2+1       Alföldy R.   1+0 
     Zemeš      1+1        Pšenko      0+1         

 

  SAV Lamač – Draci Pezinok    1:0  (0:0, 1:0) 
     Juruška    1+0                                                                               
     Zemeš     0+1     
                                                                                             
 

         Konečné poradie turnaja 

1. Benco team Topoľčany 
2. HG EXCEL Topoľčany  
3. SAV Lamač Bratislava 
4. HBK Kladivári Partizánske  
5. ŠK 3M Modrý Kameň 
6. AC Notors“96“ Topoľčany 
7. Demons Bratislava 
8. BIG MIX Topoľčany 
9. Čierny Jastraby  
10. HBC Orli Nitra 
11. Savages Petržalka 
12. Draci Pezinok 
13. Jokerit Pezinok 
14. EXIT Bánovce n. Bebravou 
15. HBK Bošany 

16. Martin 
17. Ovečkár Záblatie 
18. Golden Topoľčany 
19. HBK Medvede Topoľčany 
20. Divé svine Zvolen 

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY 

Alföldy J.       10   (6+4)   
Ondrušek R.   10  (5+5) 
Zemeš J.         8   (3+5) 
Alföldy R.        5   (2+3) 
Kochan R.       5   (2+3) 
Juruška J.       4   (3+1) 
Pšenko M.       3  (1+2) 
Thron T.         2   (2+0) 
Bizoň P.          2   (1+1) 
Mikuš T.         2   (1+1) 
Mancál M.       2   (0+2) 
Šurlan M.        1   (0+1) 
  
Minárik R.   6z. /9 ink. gólov    Ø1.50 

 


