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UMB tím po ťažkom boji podľahol Akademikom z Plzne 

 

Na bystrickom štadióne si dnes na medzinárodnom derby zmerali sily hráči tímu UMB a 

Akademici z Plzne. Ani obrovská snaha a prevaha striel domáceho tímu nedopomohli k 

prevýšeniu skóre súperov. Po ťažkom súboji tak UMB tím podľahol českým bratom 5:6. 

 

UMB Banská Bystrica 5:6 Akademici Plzeň 

(1:2,3:3,1:1) 

 

Góly a asistencie: 6. Kováčik (Janečko), 23. Knut (Janečko, Kasanický), 25. Mančák, 29. Kamzík 

(Kandra), 41. Málus (Koch) – 13. Dědič (Faschingbauer, Kašpar), 17. Faschingbauer (Polívka), 22. 

Franěk (Pondělík, Kašpar), 25. Pondělík (Franěk, Dědič), 31. Franěk (Blumentrit), 51. Fischingbauer 

(Polívka) 

 

Vylúčenia: 6:8 na 2 minúty, naviac Mančák 20 min. za nešportové správanie 

 

Počet striel: 33:28 

 

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

 

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

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

Maliňák, Ramaj, Tenkel, Prandorfy, Michalčík, 

 

Akademici Plzeň: Smejkal – Faschingbauer, Polívka, Ingriš, Pondělík, Blumentrit, Svoboda, Radouch, 

Kašpar, Malota, Franěk, Sedláček, Sequens, Dušek, Dědič, Škarka, Rubeš, Fiala, Valeček, Fišer, 

Červenka, Linhart, Ryba, Řeřábek, Charvát, Šimůnek, Brand, Krajhanzl, Tichý 

 

Prvú tretinu rozbehli hráči oboch tímov naplno, žiaľ ani jedna zo striel nebola úspešná. V šiestej minúte 

zápasu, sa puk po vhodení buly dostal ku Janečkovi, ktorý svojou šikovnou reakciou predal puk 

Kováčikovi. Ten bez váhania uštedril českým súperom prvý gól. V jedenástej minúte sa Akademici 

pokúšali skórovať. Likavčan však vychytal všetky súperove strely. Po následujúcich minútach 

nedobytných bystrických útokov, si vybojoval puk Dědič a zavesil do bránky domáceho tímu 

vyrovnávajúci gól. O štyri minúty nato si plzenský hráči zopakovali akciu a prebrali vedenie. Prvá tretina 

zápasu sa tak ukončila so skóre v prospech Akademikov 1:2. 

 

Druhá tretina sa pre hráčov spod Urpína začala nešťastne. Hneď v jej štvrtej minúte totižto 

pocítili súperovu strelu. Knut však nenechal nič na náhodu a strelu im v okamihu vrátil. Nasledujúce tri 

minúty stavali publikum do pozoru. Tímy si medzi sebou striedali puk, ktorý sa v priebehu štyroch minút 

ocitol raz v bránke domácich, raz v bránke súperov.  Po úspešnej strele Pondělíka sa súboj tímov mierne 

upokojil a skóre sa ustálilo na 3:4. V polovici druhej tretiny vyrovnal skóre Kamzík, keď sa jeho puk 

šikovne prešmykol pomedzi nohy brankára. Na Akademikov sa vzápätí usmialo šťastie. Blumentritová 

strela sa odrazila od mantinelu a pohotový Franěk využil svoju pozíciu pred bránkoviskom a zvýšil skóre 

svojho tímu na 4:5. Posledné minúty tretiny sa UMB tím pokúsil využiť presilovku a urobil pred 

bránkoviskom súpera poriadny kolotoč. Skóre sa im už však premeniť nepodarilo. 

 

Prvá minutá tretej tretiny patrila domácim hráčom. Po Kochovej asistencii vyrovnal Málus skóre na 5:5. 

Ďalšie minúty na ľade prebiehali v nervozite oboch tímov. Zatiaľ čo útoky zo strany domáceho tímu sa 

nevydarili, Plzeňský tím opäť stihol skórovať. Deväť minút do konca zápasu, po prihrávke Polívku, 

povzbudil Fischingbauer svoj tím gólom a zvýšením skóre na 5:6. UMB tím odohral blížiaci sa 



záver zápasu v oslabovke. Aj po niekoľkých pokusoch o útok, sa zápas ukončil prehrou pre domáci tím 

5:6. 

 

Autor článku: Barbora Plešavská 


