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SPARTAK SOBĚSLAV -  HC VIMPERK   5:3 (1:0,2:3,2:0)
 Text: Zdeněk Ženíšek          Zápas ovlivnilo  úzkostlivé, až  nedůstojné řízení rozhodčím
Zimmelem. Poměr vyloučených 15:17 + další dva vyšší tresty na každé straně v zápase,  kde
hráči chtějí hrát, je  tristní. Polovina odpískaných faulů na obou stranách nebyla. Jestli toto 
upjaté rozhodování ovlivnilo výsledek je otázkou, kterou ať si odpoví každý sám, skutečností je,
že od 53. do 59. minuty hráli vimperští ve  třech nebo ve čtyřech, když nepsaným pravidlem je,
že v závěrečných  minutách vyrovnaného zápasu rozhodčí nechá hře volný spád a vylučuje 
jenom opravdu jasné zákroky. Po zápase zatímco oba předsedové klubů měli  k výkonu
rozhodčího výhrady, předseda jihočeských rozhodčích pan  Kostka, který byl na zápase jako
delegát, hýřil spokojeností, jak utkání  rozhodčí odřídil. Jestliže se má  hokejové rozhodování
vydat tímto  směrem, tak je pomalu lepší začít dělat nějaký jiný bezkontaktní sport.
 
 
        Ale k zápasu. Hosté nastoupili v současnosti s nejlepším možným kádrem, kterým
disponují. Domácí jej posílili o tři hráče v poli a zejména o jihlavského brankaře  Kotlíka, který
byl opravdu výraznou posilou. Domácí začali během 14 vteřin dvěmi zakázanými uvolněními.
Po třetím vzhozování v jejich obranném pásmu  doputoval puk k J. Gabuerovi a ten nastřelil tak
nešťastně soběslavského útočníka, že z toho byl rázem brejk na druhou stranu. Branka z brejku
nepadla zásluhou Coufala, který hráče před střelou zfauloval. Trestné střílení ve 30. vteřině
zápasu Kašpar v brance se štěstím zlikvidoval. Přesto soběslavští stále hráli prim a byli v tuto
část zápasu aktivnějším týmem. V 6. minutě v oslabení propadli v útočné třetině Vinš s Králem
a Pešl již unikajícího soběslavského Pánka nedohonil a domácí vedli 1:0. První střelu na
soběslavskou branku o které by se dalo mluvit vyslal až v 10. minutě Pošmourný. V té chvíli již
hrálo mužstvo bez  J. Gabauera, pro kterého z důvodu zranění ramene a krční páteře sezóna
skončila. Hosté ale vyrovnali hru a přišli i dobré příležitosti. První zmařil Novák, následně střílel
Král nad branku. V konci třetiny v přesilovce mohl  ještě vyrovnat Šedivý po střele Ženíška. 
 
        Druhou třetinu nezačli hosté dobře, ve 22. minutě z nevině vznikající akce a následném
couvání hráčů až před Kašpara nabídli mnoho volného prostoru zkušenému Pánkovi a ten
zvýšil na 2:0. Vzápětí za absolutně čistý &quot;machačovský&quot; bodyček šel ven Šindler a s
přívažkem desetiminutového trestu a vimperská obrana se ztenčila pouze na čtyři muže. Přesto
hosté byli  nadále aktivní, i v oslabení ujel Hail, ale blafák nedokončil. V 28. minutě naskočil z
trestné lavice Pošmourný a nekompromisní střelou snížil. O minutu později přišel atak z druhé
strany nádherně časovanou a přesnou přihrávku obrdžel soběslavský Hák, a Ženíšek, že patří v
soutěži k nejrychlejším obráncům jej pře sebevětší snahu již nedohonil. Kašpar sice puk 
ztlumil, ale přesto jemu dokulení za čáru nezabránil, 3:1 pro Soběslav.Hosté v 33. minutě využili
ke snížení přesilovky, Coufal od modré vystřelil a drzý Šedivý před brankařem  chytrou tečí
dopravil puk za jeho záda.V další přesilovce mohlo být vyrovnána, jenže Ženíškovo chytré
nahození skončilo pouze na vrchní tyčce zcela dezorientovaného brankáře Kotlíka. V závěru
třetiny došlo ke zranění Drabeše v obličeji, ale rozhodčí 4 minutovou přesilovku zmírnil
vyloučení Coufala o jehož hůl nechtěně soběslavský útočník zakopl. Vyrovnání stavu zápasu se
přeci jenom dostavilo 8 vteřin před koncem, když opět Šedivý ztečoval střelu za záda
soběslavského brankaře. 
 
        Třetí třetinu začali hosté lépe ujel Pošmourný, ale brankař Kotlík zachránil jen z největším
úsilím. Také Janda mohl skórovat ze dvou metrů sám před brankařem střílel pouze do jeho
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betonů. Ani Pešl se neradoval  po objetí branky a tak přišel trest a branka do vimperské sítě,
podobná  té z první třetiny. Do konce zápasu zbývalo devět minut a hosté se nadechli k silnému
náporu. Ujeli Slabý s Jandou ve dvojici na jednoho obránce a nedali. Po chvíli opět Slabý střílí
do brankaře. Po Novákově zakončení puk skákal po brankové čáře, ale za ni nedoskákal. Ujeli
ve dvojici Drabeš z Pošmourným, Drabeš se rozhodl pro střelu brankař ji zneškodnil, škoda že
nebyla realizována přihrávka. Od 53:53 začalo to, co jsem již popisoval výše, na hanbu šel
Novák  a vzápětí v krátkém čase Slabý, Šedivý a Pošmourný. Přičemž oprávněně byl vyloučen
pouze Šedivý za nešťasně vyhozený puk mimo hrací plochu. Domácí před Kašparem rozpoutali
peklo, ale hrstka statečných hráčů a vynikající zákroky vimperského brankaře domácím
skórovat nedovolil, i když jim ke štěstí pomohla jednou tyč. V čase 58:25, mohli hrát hosté 
konečně v pěti. Vzali si oddechový čas , odvolali brankaře a usadili se v třetině domácích.
Dvakrát teč Šedivého minula o centimetry opuštěný kout soběslavské branky. Další šance na
vyrovnání nepřišla, naopak domácí se zmocnili puku a přes celé hřiště do prázdné vimperské
branky rozhodli definizivně...
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