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První vítězství z ledu soupeře  

  Vimperští hokejisté 13. ledna v krajském přeboru poprvé letos vyhráli na ledě soupeře.
Z Tábora vezou dva body za vítězství 7:6. Po většinu zápasu byl Vimperk lepší a utkání si
zkomplikoval jen ve druhé třetině vlastní nezodpovědností. 

  

 Text: Tomáš Přibyl

  

 

    

Porážkou v říjnu s Táborem začala černá série sedmi vimperských proher v řadě. HC Vimperk
tak měl Táboru co vracet. V prvním dějství to bylo na ledě znát. &quot;Neměla chybu,&quot;
řekl o první třetině předseda HC Vimperk Zdeněk Ženíšek. Po dvaceti minutách vedl Vimperk
2:0.  

  

   V úvodu druhé třetiny se pak Vimperští ujali už tříbrankového vedení. Pak si ale zápas
zkomplikovali pětiminutovkou, po které najednou prohrávali o gól. &quot;Jsme nezodpovědní ve
hře do zadu. Když vedeme, myslíme si, že už je hotovo a začneme útočit jako blázni. Hrát
dozadu se musí pořád,&quot; řekl Zdeněk Ženíšek. Takzvané &quot;bláznění&quot; - tedy hra
jen dopředu - je přitom stará vimperská bolest. 

  

   Vimperk se naštěstí srovnal, podařilo se mu vyrovnat, ale pak ještě jednou inkasoval. Ve třetí
třetině trenéři poslali do branky Michala Grulicha na místo Tomáše Kašpara. Vimperku se pak
podařilo skóre otočit, ale domácí Tábor dokázal ještě vyrovnat na 6:6. Poslední gól zápasu dal
vimperský Ondřej Pošmourný čtyři vteřiny před koncem. 

  

   Vítězství Vimperku hodně pomohlo. Český Krumlov totiž prohrál 2:6 ve Veselí nad Lužnicí.
Body ztratil i další soupeř Vimperka v boji o play-off Humpolec, který prohrál ve Velké Radouni
1:5. Podle tabulky Jihočeského krajského hokejového svazu je Vimperk momentálně osmý s
dvoubodovým náskokem na Tábor a Český Krumlov - oba tyto týmy mají ale zápas k dobru. tři
body ztrácí Vimperk na sedmé místo.  
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   K dalšímu zápasu jede Vimperk do Hluboké nad Vltavou.

  

Tábor - HC Vimperk 6:7 (0:2, 5:2, 1:3)

  

Góly Vimperka: Šedivý, Šedivý, Hail, Vinš, Janda, Slabý, Pošmourný

  
Více na www.prachatickonews.cz .  
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