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Univerzitný tím UMB prevalcoval hráčov z Grazu 

 

UMB tím sa postavil na domácu ľadovú plochu po prvý krát v druhej polovici súťaže EUHL a 

potešil oči fanúšikov famóznymi výkonmi. Bystrickí hráči kraľovali puku väčšinu zápasu, čoho 

dôsledkom bolo ich neustále vzrastajúce skóre.  

 

UMB Banská Bystrica 8:1  UHT Dukes Graz 

(4:0, 3:0, 1:1) 

 

Góly a asistencie: 2. Šeliga (Málus,Primus), 3. Mendel (Akantis, Mančák), 13. Ferletjak (Kandra, Indrych), 

15. Mendel (Mančák, Likavčan), 28. Kasanický (Mančák, Studený), 32. Kasanický (Mančák), 36. Kováčik 

(Tenkel), 57. Ferletjak (Indrych) – 56. Schuller (Mörtl, Pfingstner) 

Vylúčenia: 11:6 na dve minúty 

Počet striel: 52:26 

Rozhodovali: J. Majling– R. Ivan, M. Číž 

 

UMB Banská Bystrica: Likavčan (Malatinec)- Žáčik, Kandra, Ferletjak, Kamzík, Indrych, Nocian, Koch, 

Primus, Málus, Šeliga, Kasanický, Studený, Mendel, Akantis, Mančák, Janečko, Rajčan, Kováčik, Knut, Tenkel 

 

UHT Dukes Graz: Seidl (Zeugswetter)- Köbenl, Innerkofler, Erlachen, Meixner, Riedmann, Florián, Schulter, 

Pfíngstner, Dreymann, Schuller, Mörtl, Ritzmeier, Peange 

 

UMB-čkári nasadili hneď zo začiatku prvej tretiny vysoké tempo a niekoľko krát postrašili bránku súperov, 

kým pocítila Šeligovu strelu po Málusovej asistencii. Sieťka bránky sa ešte otriasala, keď domáci tím znova 

skóroval tentokrát po Mendelovej akcii pred bránkoviskom. Na niekoľko ďalších minút sa zápas zmenil na 

naháňačku za pukom bez viditeľnejších útokov. Sedem minút do konca prvej tretiny sa konečne podarilo 

Ferletjakovi dostať puk pod kontrolu a uštedril súperom ďalší gól.  Dve minúty nato dostal brankár 

domáceho tímu Likavčan chuť pomôcť svojim hokejovým bratom a posunul puk k Mančákovej hokejke, ktorý 

asistoval Mendelovi a ten dostal sieťku bránky na súperovej strane opäť do pohybu. 

 

Na tíme UHT Dukes Graz bol s príchodom druhej tretiny viditeľný strach o to, aby zápas  neskončil pre 

nich úplným fiaskom, čo sa aj negatívne odrazilo na ich hráčskom výkone. Hráči z Grazu stratili kontrolu nad 

zápasom a puku sa opäť zmocnil domáci tím. V ôsmej minúte si Kasanický po Mančákovej asistencii nepustil 

puk od čepele, až kým sa neuistil, že sa opäť usadil v bránke, a že skóre sa zvýšilo v prospech jeho tímu na 

5:0. Po piatich minútach od úspešného útoku si Kasanický a Mančák zopakovali predošlú akciu, a skóre 

znova vzrástlo. O jeho neprestávajúci rast sa postaral aj Tenkel svojou prihrávkou Kováčikovi, ktorý doslova 

donútil puk dostať sa za čiaru bránkoviska, čo znepokojilo stranu súperov. Znamenalo to totiž pre nich, že po 

druhej tretine budú odchádzať z ľadu s nulou na ich gólovom konte. 

 

Prvá minúta tretej tretiny dostala rozhodcov do rozpakov. Strela domáceho tímu, ktorá sa ukazovala ako 

nádejná pre ďalší vzrast skóre, však nakoniec nebola uznaná. Rakúsky tím sa prvú polovicu poslednej tretiny 

pokúšal o bodovanie, no Likavčanova lapačka vychytala každú zo striel. Nakoniec sa však štyri minúty do 

konca zápasu dočkali vytúženého gólu, ktorý si pripísal Schuller. V zápätí mu naň odpovedal Ferletjak a 

bystrický tím tak uzavrel zápas víťazstvom 8:1. 
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