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Jiskra Humpolec - HC Vimperk 7:3(3:2,3:1,1:0)
Text: Zdeněk Ženíšek

 Děsivá série neúspěchů stále pokračuje.Hosté do dalšího klíčového zápasu postavili do branky
Kašpara, ve hře byli pouze čtyři obránci, Coufal,Voldřich,Gabauer a Ženíšek a v útoku ke
stálým hráčům Slabému, Jandovi, Vinšovi, J. Hrubému, Pešlovi, Láchovi, Novákovi a Královi
přibyla posila z Písku ,vimperský odchovanec Ondřej Pošmourný.
 Domácí tým nastoupil úplně v jiném, posíleném složení než se představil ve Vimperku se
staršími a zkušenými hráči.
 Hosté začli dobře již ve 2.minutě umně nahodil Voldřich puk na branku , kde ještě umněji clonil
Lácha a vedli 1:0.Dobře se vyvíjející úvod zápasu mohl zvýraznit po chvíli Král, ale zblízka
vstřelil jen do brankaře.Nepřesně posouzené vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě vimperští
i zásluhou Kašpara ubránili, ale v 7.minutě si hosté nepohlídali střed třetiny a domácí
vyrovnali.V minutě deváté mohl nejdříve skórovat J.Hrubý a vzápětí  domácí, ale brankaři byli
proti.V 10. minutě hosté špatně střídali a domácí jedoucí tři na jednoho situaci zakončili svoji
druhou brankou.Přísný rozhodčí poslal později vimperké do tří  , hosté se statečně bránili ale 4
vteřiny před skončením oslabení inkasovali potřetí. Vzápětí za protesty proti neodpískanému
téměř metrovému ofsajdu šel na 10 minut pykat Coufal.V závěru třetiny hráli hosté také
dvojnásobnou přesilovku sice neúspěšně zvláště Vinšova střela šla jen těsně vedle, ale přeci
jenom se zazněním klaksonu Slabý nádhernou střelou vymetl růžek domácí branky a dostal
vimperské opět do hry.
 Na počátku druhé třetiny hráli hosté opět oslabeni, ale ubránili se. Naopak v oslabení ujel
Pošmourný  jenže neproměnil. Prvních osm minut této třetiny hráli vimperští  jednoznačný prim
a jen se čekalo kdo z nich dopraví puk do sítě.V 29. minutě to byl Gabauer, puk ale skončil ve
vimperské brance. Po náhodném útoku se nahozený kotouč odrazil pro vimperské tak
nešťastně, že od brusle vimperského obránce doputoval do sítě hostů. Toto byl přesně moment,
kterým se zápas zlomil ve prospěch Humpolce.V reakci na inkasovanou branku dostal Vinš
desetiminutotý trest. Hosté se začali vehementně tlačit dobředu a domácí jim  již v 31. minutě
ve dvojici odjeli. První střelu Kašpar zlikvidoval, ale druhého hráče vimperští nepokryli a
inkasovali popáté.Šestá branka v síti Vimperka nenechala na sebe dlouho čekat, o minutu
později využili domácí další přesilovou hru.Vimperští dali do konce třetiny veškeré síli. Nejdříve
zahrozil Král a minutu před koncem v oslabení snížil střelou mezi nohy Pošmourný na 3:6.
 Třetí třetinu chtěli hosté sehrát zcela jistě lépe a jinak, ale jednak hráli celou třetinu v oslabení,
nedovolil jim to soupeř, špatně pískající rozhodčí a i vlastní nekázeň.Devět dvouminutových
trestů,další desetiminutový trest ( Voldřich) a dva tresty do konce utkání (Vinš a Janda) za tuto
třetinu, naprosto rozmetalo vimperské plány se zápasem jěště něco udělat. Hosté se po celou
třetí třetinu bránili většímu počtu hráčů na straně soupeře a to, že za třetinu, v 52. minutě
inkasovali pouze jednu branku je  spíše ještě milosrdné.

 Mužstvo opět prohrálo,psychicky na tom není dobře, nemá smysl se vymlouvat na
rozhodčího,který svým dílem, svým řízením zápasu porážce pomohl.Každá série, ať již úspěšná
či neúspěšná někdy musí skončit, příští týden v Soběslavi je další příležitost, je sice malá, ale je
a všichni, kteří mají s mužstvem co do činění ,se o to musí pokusit.

 Vyloučení : 11:16 !! + Voldřich, Coufal, Vinš 10 min OT, + Vinš, Janda do konce utkání
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 Využití : 3:0
 Oslabení : 0:1
 Rozhodčí : Urban,Fukal, Novák z Tábora, 100 diváků  
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