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HC STRAKONICE – HC VIMPERK   6:9  (3:2,2:4,1:3)

  Text: Zdeněk Ženíšek  

NEUVĚŘITELNÉ. Vimperští hokejisté vyhráli i třetí zápas po sobě venku a opět po divoké
přestřelce obou mužstev. Zápas, který již připomínal budoucí boje play off, se hrál za návštěvy
více jak 700 diváků, z nichž byla polovic z Vimperka v bouřlivé a podmaňující atmosféře. Tato
atmosféra vyburcovala oba týmy k nadšenému a kvalitnímu výkonu a v závěru utkání byli lepší
a tím i šťastnější hosté. Obě mužstva nastoupila v nejlepších možných sestavách, Vimperku
chyběl pouze Pitel.

  

Domácí začali zápas velice razantně a vynutili si již v první minutě faul Coufala. Když o minutu
později dokázal zastavit unikajícího Boušku J. Gabauer pouze faulem následovala téměř
minutová dvojnásobná přesilovka Strakonic , kterou domácí záhy vyžili ke vstřelení úvodního
gólu, hosté protestovali puk nebyl úplně  za brankovou čarou.  Hosté, ale záhy již v 5. minutě po
akci Nováka brankou Krále vyrovnávali. V 9. minutě se opět protáhl kolem mantinelu Bouška a
v nastalém zmatku před Kašparem se nejlépe zorientoval Humeník , Strakonice vedli 2:1.
Vzápětí agilní strakonický Bouška mohl opět skóre zvýšit, ale přestřelil. Hosté ale vyrovnali,
střelu  J. Gabauera od modré v 13. minutě někdo z domácích lehce tečoval nešťastnému
Špilerovi rovnou do růžku branky. Hosté dále pak zahrozili Vinšem, aby si pak vzápětí vybrali
notnou dávku štěstí. Domácí během jednoho střídání jeli sami dvakrát na Kašpara, jednou trefili
tyč a podruhé je vimperský brankař vychytal. Dvě šance  následně neproměnili i vimperští,
nejdříve vychytal Špiler Nováka a o minutu později střílel Janda pouze do  chumlu  bránicích
hráčů. Domácí šli v 18. minutě opět střelou Humeníka do vedení 3:2 na které hosté v této
třetině již nedokázali odpovědět i když Vinš po akci Pošmourného v závěrečných vteřinách
třetiny byl úspěchu opravdu blízko.

  

Druhou třetinu odstartoval vynikající zákrok Kašpara. Pak byl vyloučen Slabý 2x na 2 minuty +
osobní desetiminutový trest a štěstí opět ukázalo příznivou tvář Vimperku. Za Slabého na deset
minut naskočil Drabeš a ten po pětivteřinovém pobytu na ledě a prvním doteku puku 24.minutě
vyrovnával po akci Šedivého a Jandy na 3:3. Uplynulo šťastných třináct vteřin a Novák zpoza
branky namazal Hailovi , který vymetl růžek Špilerovi branky a otáčel skóre pro Vimperk.
Domácí obdržené branky nedeprimovali  a již o minutu z šikovné teče vyrovnával do třetice
Humeník na 4:4. Jenže se časem začala rýsovat převaha hostů. Jandovu šanci Špiler chytil, a
objetím branky neuspěl proti výborně chytajícímu strakonickému brankáři  Pošmourný. Domácí
šli v 35. minutě naposledy do vedení střílejícím byl Bouška. V 36. minutě začali hrát hosté
dvouminutovou dvojnásobnou přesilovku a již po dvaceti vteřinách Šedivý vyrovnával na 5:5. Při
pokračující přesilovce mohl skórovat Coufal ale Špiler opět čaroval. Když se již zdálo že se nic
do konce třetiny neuděje  zachytil v 39:53 puk na modré Ženíšek, vybruslil po modré mezi kruhy
a tvrdě vystřelil, těžkou střelu Špiler pouze vyrazil před sebe a pohotový  Pošmourný vsítil
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branku na 6:5.

  

Do třetí třetiny nastoupil do branky Strakonic překvapivě náhradní brankař Burda a již od
počátku se musel hodně v brance otáčet. Rychlý Pošmourný projel celou strakonickou obranou
a jen těsně minul odkrytý růžek strakonické branky. Ve 42. minutě první vimperská řada
roztočila kolotoč a při zakončení Jandy stáli při Burdovi všichni svatí. Domácí nesli těžko
převahu hostů a po ošklivém faulu na Jandu pykali pětiminutovým vyloučením. Hosté se vrhli do
přesilovky jako uragán, ale zapomněli na zadní vrátka, samostatný únik strakonického útočníka
Kašpar bravurně zneškodnil. V 46. minutě nahodil puk na branku Voldřich a puk doputoval až
za záda Burdy. Domácí sice proti brance vehementně protestovali tak jako hosté proti té
úvodní, ale rozhodčí branku uznal. Ještě jednou se domácí radoval z úspěchu to při vyloučení
Ženíška Kloud velice chytrou žabkou prostřelil obranu hostů ve 49. minutě. Vimperští, ale byli
v pohodě již v 51. minutě našel Coufal nádhernou přihrávkou volného Haila a ten střelou po
ledě zvýšil na 8:6. Tato branka podlomila nohy strakonické ofenzivě a hosté si vypracovávali
další příležitosti volající po brance.  Devátou branku vsítil v přesilovce střelou do modré Voldřich
a skóre bylo uzavřeno.  Do konce zápasu mohl za Vimperk zvýšit Vinš a dvě minuty před
koncem další samostatný nájezd Strakonic chytil Kašpar, takže výsledek zůstal zachován.

  

Oslavy vimperských hráčů i fanoušků na strakonickém ledě nebrali konce a pokračovali i kabině
a cestou domů.

  

Po tomto kole i pátečních dohrávkách se situace v tabulce vyjasnila takto. V horní části tabulky
je pět mužstev, které jednoznačně mají jistotu  play off. Poslední dva týmy již mají jistotu
nepostupu. O tři zbývající místa do play off bojuje až do konce základní části pět mužstev.
V současné chvíli jsou týmy seřazeny takto : Strakonice 19 bodů, Hluboká 19 bodů, Vimperk 18
bodů, Český Krumlov 16 bodů a Tábor 15 bodů . K jistotě postupu potřebuje uhrát Vimperk ze
tří zápasů tři body a pokusí bodovat již v neděli doma v zápase s Velkou Radouní, která si letos
vede až neuvěřitelně dobře.

    

Vyloučení : 18:15 + hostující Slabý 10 OT

  

Přesilovky : 2:3

  

Oslabení : 0:0
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  Rozhodčí: Jirkovský, Petrů, Zeman , 700 diváků
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