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ÃšstÃ- pÅ™ekvapivÄ› podlehlo VrchlabÃ-

V posledním domácím utkání základní Ä•ásti 1. hokejové ligy pÅ™ivítalo domácí Vrchlabí lídra soutÄ›Å¾e Ústí nad Labem. Jen
málokdo pÅ™ed zápasem Ä•ekal nÄ›co jiného neÅ¾ vítÄ›zství hostÅ¯. Horalé v&scaron;ak pÅ™edvedli výborný disciplinovaný v
zejména díky výbornÄ› chytajícímu &Scaron;evÄ•íkovi a stÅ™elecké formÄ› Tomá&scaron;e Klimta si do tabulky pÅ™ipsali 3 bo
za vítÄ›zství v pomÄ›ru 2:1.

V posledním domácím utkání základní Ä•ásti 1. hokejové ligy pÅ™ivítalo domácí Vrchlabí lídra soutÄ›Å¾e Ústí nad Labem
Jen málokdo pÅ™ed zápasem Ä•ekal nÄ›co jiného neÅ¾ vítÄ›zství hostÅ¯. Horalé v&scaron;ak pÅ™edvedli výborný disciplinova
výkon a zejména díky výbornÄ› chytajícímu &Scaron;evÄ•íkovi a stÅ™elecké formÄ› Tomá&scaron;e Klimta si do tabulky pÅ™ip
body za vítÄ›zství v pomÄ›ru 2:1. První tÅ™etinu zahájili hosté aktivnÄ›. Na domácí branku se valil jeden útok za druhým, ale
brankáÅ™ domácích potvrdil svou vynikající formu. Zahrozili v&scaron;ak také domácí. Hanzal v&scaron;ak tváÅ™í v tváÅ™
Salfickému neuspÄ›l. A kdyÅ¾ ani ex-vrchlabský PajiÄ• nedokázal &Scaron;evÄ•íka pÅ™ekonat, skonÄ•ila první tÅ™etina bez b
ZaÄ•átek druhé tÅ™etiny byl opÄ›t v reÅ¾ii Ústí, ale domácí dokázali pÅ™esto skórovat. Jako blesk z Ä•istého nebe se za br
hostÅ¯ objevil Zíma, který se svým zasunutím zpoza branky neuspÄ›l, ale Salfický nemÄ›l puk dokonale pod kontrolou, Ä•ehoÅ¾
vyuÅ¾il TOMÁ&Scaron; KLIMT a pohotovÄ› dorazil puk do sítÄ›- 1:0. Od této chvíle byli domácí lep&scaron;ím týmem, peÄ•livÄ
bránili a útoÄ•ili s rozvahou. HoralÅ¯m také výraznÄ› pomohl famózní &Scaron;evÄ•ík, jehoÅ¾ forma pÅ™ivádÄ›la hosty témÄ›Å
&scaron;ílenství. Ani jeden z týmÅ¯ do konce tÅ™etiny skórovat nedokázal, a tak pÅ™ed závÄ›reÄ•nou dvacetiminutovkou vedlo
Vrchlabí nejtÄ›snÄ›j&scaron;ím moÅ¾ným rozdílem 1:0 Úvod tÅ™etiny vy&scaron;el opÄ›t znamenitÄ› domácím, kdyÅ¾ v Ä•
dokázal TOMÁ&Scaron; KLIMT prokliÄ•kovat pÅ™es dva obránce a stÅ™elou nad beton pÅ™ekonat Salfického podruhé. Po
této brance Ústí viditelnÄ› znervóznÄ›lo a to se projevilo na houstnoucí atmosféÅ™e na ledÄ›. Hosté vrhli ve&scaron;keré síly do
útoku , ale v&scaron;echny jejich pokusy dokázal &Scaron;evÄ•ík zlikvidovat. Gólu se Slovan doÄ•kal aÅ¾ v Ä•ase 59:35.
StÅ™elou nad &Scaron;evÄ•íkÅ¯v levý beton MARTIN &Scaron;AGÁT pÅ™ipravil domácího brankáÅ™e o Ä•isté konto. Tato úp
skóre v&scaron;ak byla uÅ¾ jen kosmetická a Vrchlabí si tak pÅ™ipsalo 3 body za pÅ™ekvapivé vítÄ›zství 2:1. Jan BaÅ¾antsportovní redaktor

http://radio-kulisek.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 November, 2017, 00:44

