PODROBNÉ STATISTIKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ 2012/13
1)

[30.9.2012 - ZS Domažlice - 10:45]

TEMPO STAŇKOV - SK Ježovy 3:3
po třetinách (1:2, 2:1, 0:0)
Střelci gólů: 3x Hoffman
Vyloučení: Falout, Blacký
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Reithar, Kapitán, Falout, Petržík, Haas Blacký, Němec V., Přibyl, Liebl
Komentář k zápasu:
Ostrostřelec Staňkova Petr Hoffman odstartoval sezonu hatrickem
HC Tempo Staňkov se nově zúčastní krajské soutěže mužů Plzeňského kraje “C“. V prvním
utkání této sezony, kde se staňkovští Tempaři střetli s týmem SK Ježovy. Na obou mužstvech
byla ještě vidět nerozehranost. Hosté se od začátku zápasu snažili rychle napadat rozehrávku
Staňkova a vynutit si převahu ve své útočné třetině. Domácí dlouho otáleli s přihrávkami a
soupeř jim většinu kombinací rozbíjel hned v zárodku. Hosté se tak dostávali do mnoha
vyložených šancí ke skórování, přičemž jednu využili hned ve druhé minutě utkání, když se
nadvakrát prosadil hostující útočník. Staňkov se, ale ze svých chyb nepoučil a stále nedokázal
eliminovat útočnou sílu soupeře, který v osmé minutě odskočil do dvoubrankového vedení, po
hrubé chybě domácího obránce Liebla. Do konce úvodní části se však přeci jen podařilo
Tempařům vstřelit kontaktní branku po osvědčené kombinaci Jiřího Látala a zakončujícího
Petra Hoffmana.
V prostřední třetině se hra oboustranně zpřesnila a šance vznikaly především po chybách při
střídání, když to měli na obou stranách obránci ke střídačce dále. Staňkovu se podařilo již po
devíti vteřinách využít přesilovou hru, když Vojtěch Němec udržel puk v útočné třetině a po
jeho přiťuknutí doslova vymetl horní růžek hostující branky Petr Hoffman. V polovině zápasu
se ujali Tempaři vedení po spolupráci Petra Němce a zakončujícího Petra Hoffmana, který tak
dosáhl čistého hattricku. Ovšem hned v následující minutě využil přemíru útočné snahy
domácích soupeř k rychlému brejku a bylo opět srovnáno.
Ve třetí třetině se postupně domácí dostávali do velmi slibných šancí, ale selhali v zakončení.
Ani soupeř z Ježov nedokázal více než zazvonit na domácí brankovou konstrukci a tak se
body dělili rovným dílem.

2) [9.10.2012 - ZS Kooperativa A - 17:45]
TJ Sokol Losiná - TEMPO STAŇKOV 12:1
po třetinách (4:0, 6:0, 2:1)
Střelci gólů: Hoffman
Vyloučení: Reithar, Falout, Krblich
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Nový, Reithar, Kapitán, Falout, Blacký, Kabourek,
Haas - Krblich, Němec V., Přibyl, Liebl

Komentář k zápasu:
Domácí se hned od počátku vrhli do útoku a vzápětí se radovali z vedení, které zanedlouho
navýšili ještě o dvě branky. Staňkovu se nedařilo soupeřovu hru rozbíjet a když se už dostal
do šance nedokázal pořádně zakončit. Tento raketový nástup domácích jakoby hosty
nadlouho zmrazil. Staňkov sice nepřistoupil k jednoznačné defenzivě, chtěl hrát dopředu, ale
tím velmi otvíral svou obrannou hru ,a to Losiná tvrdě trestala. Poslední třetina přeci jen
přinesla hostům čestný úspěch, který zaznamenal Petr Hoffman po přihrávce Vojtěcha
Němce. Celkově lze říci, že domácí měli jednoznačně navrch v individuálních soubojích a
vítězství si jasně zasloužili, naopak hosté až zbytečně rezignovali po nepovedeném začátku
zápasu.

3)

[13.10.2012 - ZS Domažlice - 15:45]

TEMPO STAŇKOV - HC Klaustimber 3:3
po třetinách (1:0, 1:0, 1:3)
Střelci gólů: Hoffman 2, Krblich
Vyloučení: Liebl
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Krblich, Nový, Reithar, Kapitán, Kabourek, Haas,
Přibyl - Blacký, Němec V., Peteřík, Liebl
Komentář k zápasu:
Ve třetím utkání změřili síly domácí Tempaři opět s týmem z čela tabulky. Od úvodu se obě
mužstva snažila vycházet ze zabezpečené obrany a čekala, s jakým stylem hry se bude
presentovat jejich soupeř. Domácí byli postupně trochu aktivnější ve hře dopředu, ale hosté
také několikrát dokázali nebezpečně zaútočit. Obě mužstva však zatím nedokázala zužitkovat
své šance. Jako první se nakonec prosadili domácí Tempaři, když v sedmé minutě Petr Němec
posunul puk na rozjetého Petra Hoffmana, který úspěšně provedl blafák do bekhendu.
Po první přestávce byla k vidění stále svižná hra, kde vítězila spíše bojovnost nad technickou
hrou. V předposlední minutě druhé třetiny minutě nahazoval puk před bránu hostí Tomáš
Nový a pohotovou dorážkou se prosadil Pavel Krblich. Staňkov se tak dostal do
dvoubrankového vedení, které mohl v zápětí potvrdit Pavel Reithar, ale jeho střela pouze
orazítkovala tyčku soupeřovy branky. Také Klaustimber měl několik pěkných příležitostí, ale
vždy selhal v koncovce.
Závěrečná třetina zápasu přinesla nejvíce branek, když hosté dokázali během minuty otočit
skóre. Nejprve byl ve 33. minutě zasažen pukem do obličeje domácí útočník, staňkovští na
chvilku přestali hrát a soupeř jejich nepozornost využil ke vstřelení kontaktní branky. O pět
minut později se hosté prosadili podruhé střelou z mezikruží a ještě téže minutě se nahozený
puk smolně odrazil od brusle domácího obránce a zapadl přesně k tyčce bezmocného
staňkovského gólmana. Tempaři však nesložili zbraně a necelých pět minut před koncem
zápasu se prosadili opět Petrem Hoffmanem, který po spolupráci s Petrem Němcem svižnou
střelou na lapačku pokořil hostujícího gólmana. Staňkov tak ve druhém domácím zápase opět
remizoval 3:3, i když tentokrát je bod pro něj spíše ztrátou.

4)

[20.10.2012 - ZS Kooperativa Plzeň - 11:45]

Baník Líně - Tempo Staňkov 6:5
po třetinách (1:1, 1:3, 4:1)
Střelci gólů: Hoffman 3, Blacký, Kabourek
Vyloučení: Němec P., Kabourek
Sestava: Baar - Němec P., Hoffman, Látal, Nový, Reithar, Kapitán, Kabourek, Petržík, Blacký
- Němec V., Přibyl, Peteřík, Liebl, Falout, Krblich.
Komentář k zápasu:
Staňkov po dlouhé době nastoupil do tohoto utkání na kompletní tři pětky a poprvé v této
sezóně se objevil v bráně Jaroslav Baar. V první třetině se ujali vedení domácí, poté co se
ujala jejich tečovaná střela. Oba týmy se dostávaly postupně do šancí, dokázal ji proměnit ale
jen Staňkov. Po vhazování v útočném pásmu Staňkova, vyhrál buly Jiří Látal a posunul puk
na Petra Hoffmana, který díky dobré práci Petra Němce při blokování měl více času na střelu
a dokázal vyrovnat stav na 1:1. V prostřední části se ujal Staňkov vedení 2:1, když se dokázal
prosadit Ladislav Kabourek. Vedení Staňkova navýšil po krásném úniku přes půl hřiště Pavel
Blacký, který nedal brankáři šanci a zavěsil přesně do horního růžku branky. Při vyloučení
staňkovského útočníka Petra Němce, hrál Baník Líně přesilovku, když už se zdálo, že se jim
přesilovka nepodaří zužitkovat, nastal závar před brankou hostů a díky nedůraznosti bránících
hráčů Tempa, Baník snížil na rozdíl jednoho gólu. Ke konci druhé třetiny se podruhé v tomto
utkání zapsal do kolonky střelců velmi aktivně hrající Petr Hoffman, který sám napadnul
rozehrávku domácích a ukázkově skóroval. V závěrečné třetině se nejprve podařilo Baníku
Líně snížit na 4:3 po tečované střele. Poté Staňkov opět odskočil na rozdíl dvou branek, když
po přihrávce Jiřího Látala dokonal svůj hattrick v tomto utkání (a druhý v této sezóně)
staňkovský ostrostřelec Petr Hoffman. Staňkov poté jakoby přestal hrát jistý si svou výhrou a
přišel trest. Domácí využili absolutního nedůrazu hostů a postupně díky třem trefám dokonali
senzačně obrat v tomto zápase a zvítězili 6:5.

5)

[27.10.2012 - ZS Domažlice - 18:15]

Tempo Staňkov - HC Ekoomické stavby B 6:3
po třetinách (2:0, 1:1, 3:2)
Střelci gólů: Hoffman 4, Látal, Krblich
Vyloučení: Krblich, Peteřík, Falout, Blacký, Přibyl
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Nový, Kapitán, Krblich, Kabourek, Petržík,
Haas - Němec V., Reithar, Přibyl, Peteřík, Falout, Blacký.
Komentář k zápasu:
Staňkovu se povedl začátek zápasu. Již na konci třetí minuty se ujal vedení zásluhou Jiřího
Látala, který si přebral puk ve vlastní třetině a po projetí celého hřiště nedal soupeřovo
brankáři šanci. Vedení Tempaři potvrdili v deváté minutě, a to dokonce při vlastním oslabení,
když svoji aktivní hrou vybojoval Pavel Reithar puk v útočném pásmu a přihrávkou přesně
našel Petra Hoffmana, který střelou z mezikruží načal svůj gólový účet tohoto utkání. Hosté
se také snažili být aktivní, ale v zakončení nebyli dostatečně důrazní.

I ve druhé třetině pokračovala rychlá hra, kde se oba celky pokoušeli těžit z aktivního
napadání soupeřovy rozehrávky. Ekonomické stavby již ve 4. minutě této části hry dokázaly
vstřelit kontaktní branku, ale domácí v téže minutě kontrovali souhrou Petra Němce, který
posunul puk na Jiřího Látala, ten jej přenechal Petru Hoffmanovi, jenž opět zařídil pro domácí
dvoubrankový náskok. Hosté měli ještě dvakrát v této třetině možnost zkorigovat skóre v
přesilové hře, ale ani jednu nedokázali zužitkovat.
Využít početní výhodu se naopak podařilo hned na začátku závěrečné části hry Staňkovu.
Hostům se nepodařilo vyhodit kotouč ze své obranné třetiny, kde Pavel Reithar udržel puk
před modrou čarou, ihned jej posunul na Petra Hoffmana, a ten střelou po ledě využil
přesilovou hru a zkompletoval tak svůj hattrick. V následující minutě se prosadila i druhá
pětka Tempařů, když vyvezl puk z levého rohu Tomáš Nový, křižnou přihrávkou našel Pavla
Krblicha, který nadvakrát překonal hostujícího gólmana. Plzeňané však ještě nesložili zbraně.
V polovině třetiny snížili ve vlastním oslabení po přečíslení dva na jednoho a čtyři minuty
před koncem ještě vykřesali jiskřičku naděje na bodový zisk, poté co podruhé zasebou
propadla třetí pětka Staňkova. Zvrat v utkání však domácí nepřipustili, protože hned v
následující minutě potvrdil výhru střelou do levého horního rohu neúnavný Petr Hoffman po
spolupráci s Petrem Němcem. Staňkov se tak konečně dočkal plného bodového zisku.

6)

[2.11.2012 - ZS Třemošná - 18:45]

Spartak Sedlec - Tempo Staňkov 8:2
po třetinách (3:1, 2:1, 3:0)
Střelci gólů: Hoffman, Tomášek
Vyloučení: Blacký
Sestava: Baar - Němec P., Hoffman, Látal, Nový, Kapitán, Tomášek, Kabourek, Petržík,
Haas, Blacký - Němec V., Reithar, Přibyl, Peteřík.
Komentář k zápasu:
Staňkov nastoupil ke svému letošnímu šestému zápasu proti aktuálně druhému týmu tabulky.
V úvodní třetině se ujali vedení domácí poté co útočník Sedlce přebruslil obránce Němce a
brankáři Baarovi nedal šanci razantní střelou do horního rohu branky. Staňkovu dělal v této
třetině problém především lepší pohyb soupeře. Spartak nadále aktivně napadal a dostával se
do dalších střeleckých příležitostí. V polovině první části se ujal Sedlec dvoubrankového
vedení po nedorozumnění v obraně hostů. Do konce třetiny domácí odskočili na rozdíl tří gólů
a vedli 3:0. Ve druhé části navýšil Spartak své vedení na 4:0, poté se Tempu podařilo snížit.
Nejprve se prosadil Tomášek po přihrávce Kapitána. Druhý gól dal dosavadní nejlepší střelec
hostů Hoffman po přihrávkách Petra a Vojtěcha Němce a bylo to 4:2. Potom byl faulován
hostující Tomášek a bylo nařízeno trestné střílení, které ovšem pokryl domácí gólman. Sedlec
se poté prosadil střelou schovanou za bránícího hráče a vedl 5:2. Ke konci druhé třetiny byl
opět faulován staňkovský Tomášek a bylo nařízeno trestné střílení. Tomášek tentokrát zvolil
jinou variantu zakončení, ale opět bez úspěchu. V závěru druhé třetiny Spartak navýšil své
vedení na 6:2. V třetí třetině se Staňkovu podařilo několikrát zamknout domácí v útočném
pásmu, vše ovšem vždy vyřešil brankář Spartaku. V poslední části bylo nařízeno další trestné
střílení, tentokrát proti hostům. S útočníkem Sedlce si s přehledem pradil brankář Baar. Potom
se podařilo skórovat domácím, opět po skryté střele za obránce hostů. Do konce zápasu se
ještě jednou radoval Spartak a nadělil tak Staňkovu nelichotivý osmigólový příděl.

7)

[10.11.2012 - ZS Domažlice - 18:15]

Tempo Staňkov - HC Stříbro 06 2:9
po třetinách (1:1, 0:5, 1:3)
Střelci gólů: Kapitán, Reithar
Vyloučení: Němec V. 4 min, Reithar 6 min,
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Nový, Kapitán, Tomášek, Kabourek,
Petržík, Haas, Blacký - Němec V., Reithar, Přibyl, Peteřík, Falout, Liebl.
Komentář k zápasu:
Staňkovu se tentokrát vůbec nepovedl začátek zápasu, když inkasoval hned v úvodu po střele
soupeřova útočníka, kterou nedržel domácí gólman a puk se pomalu dostal až za brankovou
čáru. Nepovedený start jakoby předznamenal vývoj celého utkání. Domácím se sice podařilo
vyrovnat ke konci třetiny, když jejich druhá pětka zamkla hosty ve své obranné třetině a po
střele Karla Tomáška byl Martin Kapitán nejrychlejší při dorážce. Na zbylé dvě třetiny by
měli staňkovští nejraději zapomenout. Stříbro jim totiž dalo dokonalou lekci z taktiky.
Zatímco domácí opakovaně měli tlak před brankou hostů, který vyústil pouze v jednu
nastřelenou tyčku a jednou se dokonce puk zastavil přímo na brankové čáře. Stříbro z
protiútoků začalo neuvěřitelně rychle navyšovat skóre ve svůj prospěch. V druhé třetině
během necelých třech minut inkasoval Staňkov čtyři branky. Domácí nebyli schopni
zareagovat na soupeřovo vedení, sráželo je jejich trestuhodné neproměňování šancí,
nekonsolidovaná obrana a ani jejich gólman neměl svůj den. Tento herní projev bohužel trval
až do konce zápasu. Staňkov pouze jednou korigoval stav po samostatné akci Pavla Reithara.
Skóre se tak zastavilo až na hrozivých 2:9 pro hosty.
8)

[18.11.2012 - ZS Rokycany - 12:45]

Sokol Lipnice - Tempo Staňkov 3:3
po třetinách (0:2, 1:1, 2:0)
Střelci gólů: Blacký, Nový, Látal
Vyloučení: Látal 12 min, Kabourek, Hoffman 2 min,
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Nový, Kapitán, Kabourek, Petržík, Haas,
Falout, Blacký - Němec V., Reithar, Přibyl, Peteřík.
Komentář k zápasu:
Toto utkání mělo vcelku vyrovnaný průběh. Jako první zahrozili domácí, ale jejich střely
nevedly ke změně skóre. Naopak Staňkovu se tentokrát povedlo začít brankový účet zápasu, a
to v sedmé minutě, kdy se prosadila jeho třetí pětka zásluhou Pavla Blackého díky nahrávkám
Jakuba Haase a Pavla Reithara . Hosté se ještě před koncem úvodní části dočkali druhého
zásahu, když se nemýlil v zakončení Tomáš Nový. Druhá třetina nepřinesla moc pohlednou
hru. Na její začátku domácí vstřelili kontaktní branku, ale na tu ještě Tempaři odpověděli
souhrou Pavla Reithara a střílejícího Jiřího Látala. Svoje vedení však více nepojistili, když
jejich snaha vedla pouze k nastřelení tyčky soupeřovy svatyně. Na začátku třetí třetiny domácí
snížili a stále více se snažili smazat zbývající jednobrankové manko. To se jim povedlo až v
samém závěru utkání střelou přes klubko hráčů před brankou hostí. Staňkov se v této třetině
zbytečně až moc soustředil na defenzivu, čehož dokázali domácí využít, a tak se opět dělili
body.

9)

[24.11.2012 - ZS Domažlice - 16:15]

Tempo Staňkov - Město Zbiroh 5:6
po třetinách (3:2, 2:3, 0:1)
Střelci gólů: Kapitán 2, Blacký, Hoffman, Tomášek
Vyloučení: Peteřík, Látal 2 min,
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Tomášek, Nový, Kapitán, Kabourek,
Petržík, Blacký - Němec V., Reithar, Přibyl, Peteřík, Falout.
Komentář k zápasu:
Velice vyrovnané utkání, jako v přísloví „každý chvilku tahá pilku“. Brankové skóre se
přelévalo z jedné strany na druhou. První branku vstřelili domácí zásluhou Pavla Blackého,
ale Zbiroh odpověděl vzápětí dvěma slepenými góly. Staňkov si však ještě do konce úvodní
části vzal své vedení zpět, když se prosadil dvakrát Martin Kapitán. Ve druhé třetině se trefil
domácí Karel Tomášek, ale hostům se do konce prostřední části podařilo vyrovnat stav. V
závěrečné třetině bylo odstupem času zřejmé, že pokud se podaří některému mužstvu
skórovat, bude to zřejmě branka vítězná. Bohužel pro domácí se tak stalo 4. minuty před
koncem po chybě obrany, kdy Zbiroh vstřelil vítěznou branku. Staňkov sice v samotném
závěru také vstřelil branku, ale rozhodčí byl s píšťalkou zbytečně rychlejší, a tak domácí
smolně v tomto utkání prohráli.
10)

[30.11.2012 - ZS Koop Plzeň - 19:00]

HC Myslinka - Tempo Staňkov 2:4
po třetinách (0:4, 0:0, 2:0)
Střelci gólů: Hoffman 2, Krblich, Tomášek
Vyloučení: Reithar, Blacký, Kapitán 2 min,
Sestava: Baar - Němec P., Hoffman, Látal, Tomášek, Nový, Kapitán, Kabourek,
Petržík, Blacký, Haas - Němec V., Reithar, Přibyl, Peteřík, Krblich, Falout.
Komentář k zápasu:
V tomto utkání se Staňkov utkal s posledním týmem tabulky. V úvodu první třetiny bylo vidět
ve hře mnoho nepřesností z obou stran. Více šancí měl Staňkov a první dokázal využít v
deváté minutě utkání, kdy po přihrávce Blackého se prosadil střílející Krblich. Dvě minuty na
to navýšil hostující tým své vedení díky trefě Tomáška a přihrávajícího Kapitána. Po dalších
necelých dvou minutách se prosadil dosavadní nejlepší střelec Staňkova Hoffman a bylo to už
3:0 pro Tempo. A aby toho nebylo málo, tak za další dvě minuty se opět zapsal do kolonky
střelců Hoffman. Staňkov tak vyhrál první třetinu 4:0. V druhé třetině ubral hostující tým na
aktivitě, přesto měl pořád Staňkov více ze hry. Bylo vidět několik závarů před brankami na
obou stranách, ovšem bez gólového efektu díky pohotovým brankářům obou týmů - vinikající
soustředěný výkon předvedl v brance Staňkova Baar. V poslední minutě druhé třetiny se
naskytla Myslince možnost hrát přesilovku pět na tři, která byla přerušená sirénou mezi
druhou a třetí třetinou. V druhé polovině přesilovky se nakonec domácí dokázali prosadit
šťastným gólem. V polovině třetí třetiny dokázala Myslinka skórovat podruhé a bylo to z
jejího pohledu 2:4. Do konce utkání se už brankově neprosadil ani jeden z týmů, a tak si
Staňkov připsal důležitou druhou výhru v sezóně.

11) [16.12.2012 - ZS Klatovy - 13:30]

HC Ježovy - Tempo Staňkov 4:3
po třetinách (2:0, 2:2, 0:1)
Střelci: Hoffman, Látal, Němec P.
Vyloučení: Nový 12 min, Peteřík, Petržík 2 min
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Tomášek, Nový, Kapitán, Kabourek,
Petržík, Blacký - Reithar, Přibyl, Peteřík, Falout.
Komentář k zápasu:
Toto utkání provázela jedna komplikace za druhou. Za prvé se vůbec nedostavili k tomuto
zápasu rozhodčí. V nastalém „hluchém místě“ se snažili domácí zajistit alespoň někoho k
rozhodování. Výsledkem toho všeho bylo, že se utkání začalo pouze s jedním rozhodčím a to
více než o 25 minut později. Teď něco k samotnému průběhu utkání. Díky zaspání hostující
obrany se Ježovy ujali vedení hned v první minutě. Po několika minutách se podařilo
domácím vstřelit druhou branku po skryté střele přes obránce. Na hře Staňkova se tento
nepovedený začátek dosti negativně projevil a až ke konci úvodní části hry si byli hosté
schopni vytvořit nějaké šance. Prostřední třetina přinesla již vyrovnaný hokej, ale branky
zatím stříleli opět jen domácí, když se prosadili z prostoru před bránou a čtvrtou branku
přidali po střele, kterou ještě nešťastně tečoval hostující obránce rovnou za svého gólmana.
Když Tempaři orazítkovali tyč a po další střele kotouč poskakoval těsně před brankovou
čárou, zdálo se, že si domácí snadno dojdou za vítězstvím. Staňkov, ale nesložil zbraně a ještě
do konce této třetiny snížil na rozdíl dvou branek. Nejdříve se prosadil střelou Hoffman a poté
po samostatné akci Látal. Ve třetí třetině se Staňkov vrhnul do útoku a většinu času trávil ve
své útočné třetině. U domácích se začala projevovat únava a hlavně nervozita o výsledek.
Tempaři byli v té chvíli jasně lepším celkem na hřišti, a bylo jen otázkou času kdy skórují. Tři
minuty před koncem se jim podařilo vstřelit kontaktní branku a šli rázně za vyrovnáním. Poté
však přišel šok, a to především pro hosty, v podobě ukončení utkání. Důvodem bylo vypršení
času pronájmu ledové plochy. Takto znehodnotit úsilí hráčů nemá obdoby. Se zájmem si
počkáme na závěry vyvozené po takovémto hrubém organizačním selhání.
12) [22.12.2012 - ZS Domažlice - 17:30]

Tempo Staňkov - Sokol Losiná 3:5
po třetinách (2:1, 1:3, 0:1)
Střelci gólů: 2x Hoffman (2x Látal), Petržík (Reithar)
Vyloučení: Falout, Němec V., Liebl 2 min,
Sestava: Baar (od 15.min Brožovský) - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Kabourek,
Petržík, Blacký, Haas, Falout, Peteřík - Reithar, Němec V., Krblich, Liebl.
Komentář k zápasu: není

13) [5.1.2013 - ZS Koop Plzeň - 13:15]

HC Klaus Timber - HC Tempo Staňkov 6:5
po třetinách (2:2, 2:1, 2:2)
Střelci gólů: 2x Petržík, Hoffman, Blacký, Přibyl
Vyloučení: Blacký, Hoffman, Přibyl 2 min,
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Petržík, Haas - Němec V.,
Kabourek, Blacký, Přibyl.
Komentář k zápasu:
V tomto utkání se nehrál moc pohledný hokej. Domácí se ujali rychle vedení, snažili se hrát
spíše na brejky. Staňkov sice po celou dobu zápasu dotahoval náskok soupeře, ale jinak byl
střelecky aktivnější. Ovšem produktivnější domácí těžili z jeho nedůslednosti v obranné hře.
V polovině zápasu inkasovali hosté branku, když puk přešel branku zřejmě až po hvizdu
sudího. Na druhé straně rozhodčí přerušil hru v době kdy puk směřoval za záda domácího
gólmana, a tak branka nebyla uznána. I když hráli Tempaři ve značně slátané sestavě na dvě
pětky oproti třem pětkám soupeře, přesto se jim podařilo tři minuty před koncem zápasu
vyrovnat skóre. Bohužel půl minuty před vypršením času zápasu inkasovali branku dorážkou
ze vzduchu na hranici horní tyčky, kterou rozhodčí uznal. I takové maličkosti bohužel
rozhodují zápasy, je to již po několikáté co Staňkov odchází poražen o jednu branku, když
ztratil body v samotném závěru utkání.
14)

[12.1.2013 - ZS Domažlice - 18:00]

HC Tempo Staňkov - Baník Líně 1:3
po třetinách (0:2, 1:1, 0:0)
Střelci gólů: Nový
Vyloučení: Hoffman, Reithar 2 min,
Sestava: Baar - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Tomášek, Nový, Petržík, Haas, 28 Němec V., Reithar, Falout, Kabourek, Blacký, Přibyl.
Komentář k zápasu:
Staňkovu utekl úvod zápasu, když po nedůslednosti v obrané hře dvakrát inkasoval během pěti minut.
Nakonec byli Tempaři rádi, že po úvodní části prohrávali jen o dvě branky, přestože hráli na
kompletní tři pětky (soupeř na dvě pětky). Na začátku prostřední třetiny měli ještě hosté několik
vyložených šancí k navýšení skóre, ale domácí brankář uchoval naději na přijatelný výsledek. V
polovině zápasu ovšem ani on nestačil na přečíslení soupeře. Staňkovu se v této třetině ještě podařilo
vstřelit kontaktní branku, zásluhou druhé pětky a zakončujícího Tomáše Nového. V závěrečné třetině
sice Staňkov zatlačil Baník do defenzivy, ale přes velkou snahu se mu nepodařilo pohnout se skóre ve
svůj prospěch. Je to už po několikáté co se nepodařilo domácím v dlouhém časovém úseku hry velkou
herní převahu přetavit ve střelení potřebných branek. Pro Staňkov je to již čtvrtá těsná prohra v řadě.
Vedení klubu doufá, že se tato černá série brzy zlomí a vrátí se psychická pohoda a klid na hokejky
hráčů Tempa.

15)

[20.1.2013 - ČEZ Aréna II - 12:45]

Ekonomické stavby B - HC Tempo Staňkov 3:9
po třetinách (1:3, 0:1, 2:5)
Střelci gólů: 3x Tomášek, 2x Hoffman, 2x Látal, 2x Haas
Vyloučení: Přibyl 4 min,
Sestava: Brožovský - Hoffman, Látal, Kapitán, Tomášek, Nový, Petržík, Haas - Němec V.,
Kabourek, Blacký, Přibyl.
Komentář k zápasu:
Hned první minuta přinesla změnu skóre, když se domácí útočník prosadil opakovanou
dorážkou a na potřetí dotlačil puk do soupeřovy branky. Staňkovu se ale, ještě do poloviny
úvodní části hry podařilo otočit vývoj zápasu, když nejprve srovnal Jakub Haas a poté zajistil
hostům vedení Jiří Látal. Chvíli nato zajistil Karel Tomášek hostům vedení o dvě branky.
Prostřední třetina nabídla svižný hokej. Domácí se urputně snažili snížit náskok Tempařů.
Postupně měli více ze hry, ale nedokázali se prosadit. Zlomový bod zápasu přišel v polovině
utkání, když domácí nezužitkovali velký závar před staňkovskou brankou a hned z protiútoku
inkasovali po úniku Petra Hoffmana. Poté se ještě Plzeňáci snažili velkým náporem na konci
druhé třetiny o korekci nepříznivého stavu, jejich převaha však vyšla naprázdno. V závěrečné
třetině již tempo hry postupně opadalo. Únava se projevila na obou stranách, jelikož obě
mužstva měla k dispozici pouze dvě pětky. Staňkov postupně začal využívat chyb soupeře k
navýšení skóre, který i přes kosmetickou úpravu stavu ze strany domácích si body dokázal
pohlídat i díky dovršení hattricku staňkovského Karla Tomáška. Tempaři v tomto utkání
konečně předvedli týmový herní projev. Doufejme, že to nebyla jen náhoda.
16) [2.2.2013 - ZS Plzeň Koop - 11:30]

HC Stříbro 06 - HC Tempo Staňkov 5:4
po třetinách (1:2, 2:1, 2:1)
Střelci gólů: 2x Němec P., Blacký, Nový
Vyloučení: Látal 12 min, Hoffman 4 min, Falout, Dvořák 2 min.
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Tomášek, Nový, Krblich, Petržík,
Haas - Kabourek, Blacký, Přibyl, Reithar, Falout, Dvořák.
Komentář k zápasu:
V tomto zápase se Staňkovu povedl úvod, když brzy vedl o dvě branky, poté však dovolil
soupeři otočit skóre. Do závěrečné třetiny stačili hosté ještě srovnat, ale poté doplatili na
opatrnou hru a ve snaze udržet nerozhodný stav zbytečně chybovali na náskok soupeře se jim
nepodařilo dohnat. Vcelku smolná prohra, ale po stále stejném průběhu poslední třetiny, kdy
Tempaři jakoby přestanou hrát. Staňkov se touto prohrou prakticky definitivně posunul do
play out, kde bude hrát o udržení ve skupině C.

17)

[9.2.2013 - ZS Domažlice - 18:00]

HC Tempo Staňkov – Sokol Lipnice 8:4
po třetinách (1:2, 5:1, 2:1)
Střelci gólů: Tomášek 2, Hoffman 2, Reithar, Kapitán, Přibyl, Látal
Vyloučení: Reithar 4 min, Blacký, Dvořák 2 min.
Sestava: Baar - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Tomášek, Nový, Petržík, Haas, Dvořák Kabourek, Blacký, Přibyl, Reithar, Falout.
Komentář k zápasu:
Domácí hned ve druhé minutě inkasovali, když nedokázali vyhodit puk ze své obranné
třetiny. Hosté přidali další zásah v 11. minutě a už se zdálo, že to jde s domácími opět z
kopce. Ti však minutu před koncem první třetiny dokázali vstřelit kontaktní branku, zásluhou
Marka Přibyla, který chytře skryl svoji střelu přes hostující obránce. Druhá třetina byla pro
domácí Tempaře jako ze snu. Hned na začátku otočili stav na 3:2. Nejprve se prosadil Martin
Kapitán a poté Pavel Reithar. Hosté ještě dokázali vyrovnat. Ovšem na tři slepené góly
domácích v podání Karla Tomáška, Jiřího Látala a Petra Hoffmana téměř přesně v polovině
zápasu již Lipnice reagovat nezvládla. Ve třetí třetině se Staňkov opět dvakrát prosadil, když
se znovu prosadili Karel Tomášek s Petrem Hoffmanem. Hosté pak už jen v závěru utkání
kosmeticky upravili stav na 8:4
18) [16.2.2013 - ZS Rokycany - 14:45]

TJ Město Zbiroh A - HC Tempo Staňkov 9:5
po třetinách (3:3, 4:0, 2:2)
Střelci gólů: 2 Hoffman, 2 Tomášek, Němec P.
Vyloučení: Hoffman, Dvořák, Baar 2 min.
Sestava: Baar - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Tomášek, Nový, Haas, Blacký, Dvořák Kabourek, Krblich, Přibyl, Reithar, Falout, Němec V.
19)

[23.2.2013 - ZS Domažlice - 17:15]

HC Tempo Staňkov - HC Myslinka 10:1
po třetinách (1:1, 6:0, 3:0)
Střelci gólů: Němec P. 2, Hoffman 3, Tomášek, Kapitán 2, Haas, Látal
Vyloučení: Blacký, Dvořák 2 min.
Sestava: Baar - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Tomášek, Nový, Haas, Dvořák - Blacký,
Přibyl, Falout, Němec V. - Brožovský, Petržík
20)

[24.2.2013 - ZS Domažlice - 16:30]

HC Tempo Staňkov - Spartak Sedlec 5:0 kontumačně
K utkání se dostavili: Brožovský - Hoffman, Látal, Kapitán, Tomášek, Nový, Haas, Blacký,
Dvořák, Petržík - Přibyl, Falout, Němec V.

21)

play out

[18.3.2013 - ZS Domažlice - 18:30]

HC Tempo Staňkov - Sokol Lipnice 2:9
po třetinách (1:0, 0:3, 1:6)
Střelci gólů: Němec P., Nový
Vyloučení: Němec V., Kapitán, Přibyl 2 min.
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Dvořák, Nový, Haas, Blacký,
Petržík - Reithar, Němec V., Přibyl, Falout.
Komentář:
K důležitému hokejovému utkání play out nastoupila Lipnice na komletní tři pětky, Staňkov
na dvě obrany a tři útoky. Oba týmy začaly opatrně ze zabezpečené obrany. Přestože se do
více šancí dostávali hosté, do vedení šel nejprve Staňkov, kdy se po přihrávce Reithara trefil z
rozmezí kruhů Petr Němec. Za nedlouho poté Tempaři s přehledem ubránili přesilovou hru
soupeře. Ke konci první třetiny se nejprve dostal do samostatného úniku útočník Lipnice, ale
brankář tempařů Brožovský tuto šanci zkušeně zlikvidoval. Potom se dostal do brejku domácí
Látal, ale neprosadil se. Zhruba v polovině druhé třetiny si domácí dvakrát v během necelých
dvou minut nepokryli hráče Lipnice, kteří otočili skóre a dostali se do vedení 2:1. V dalším
průběhu nejprve hosté zahrozili nastřelenou tyčí a po tomto varování přišlo navýšení skóre na
3:1 ve prospěch Lipnice. Od tohoto momentu Staňkov otevřel hru, snažil se hlavně útočit, ale
zapomněl na zadní vrátka. Takže obraz hry vypadal tak, že Staňkov jezdil do plně
koncentrované obrany a naopak Lipnice útočila na bránu domácích v neustálých přečísleních.
Bylo jen zásluhou úmění gólmana tempařů Brožovského, že do konce druhé třetiny
nenavýšila Lipnice více své vedení. Třetí třetina znamenala pro Staňkov pohromu. Místo, aby
se tempaři urputně snažili o vyrovnání, doslova se sesypali, přestali bruslit, držet se své posty
a křečovitě si nahrávali. Lipnice se vlivem dostatečného náskoku ve skóre uklidnila a s
vysokou produktivitou využívala chyby Staňkova. Vysoké skóre 9:1 dokázal korigovat pouze
domácí Nový po přihrávce Kapitána na konečných 9:2. Staňkov tak utrpěl porážku v prvním
utkání play out se soupeřem, se kterým v základní části ani jednou neprohrál. Na výkonu
Staňkova se projevila velmi dlouhá zápasová i tréninková pauza. Opravdu ostrý zápas hráli
tempaři naposled přesně před měsícem, navíc vypadly i dva tréninky po sobě. Naopak Lipnice
měla jen jeden víkend zápasové volno. Pokud Staňkov pomýšlí na udržení se ve skupině C
krajské soutěže mužů plzeňského kraje, musí v páteční odvetě 22.3. od 19:30 hodin na ZS v
Rokycanech zvítězit nejen v samotném utkání, ale poté i v případných samostatných
nájezdech.
22)

play out

[22.3.2013 - ZS Rokycany - 19:30]

Sokol Lipnice - HC Tempo Staňkov 8:1
po třetinách (3:1, 2:0, 3:0)
Střelci gólů: Blacký
Vyloučení: ??? 2 min.
Sestava: Brožovský - Němec P., Hoffman, Látal, Kapitán, Dvořák, Nový - Reithar, Němec V.,
Přibyl, Blacký.

TABULKA - KSM plzeňského kraje - skupina C po ZČ
Pořadí
Tým
Zápasy V
1. TJ Sokol Losiná
20 19
2. HC Klaus Timber
20 14
3. TJ Město Zbiroh A 20 12
4. Spartak Sedlec
20 12
20
8
5. HC Stříbro 06
6. TJ Baník Líně
20
7
7. SK Ježovy
20
7
8. HC Ekonom. st. B 20
8
9. HC Tempo Staňkov 20
6
10.Sokol Lipnice
20
5
11.HC Myslinka
20
1

R
0
3
2
2
2
3
3
1
3
2
1

P Skóre Body
1 132:70 38
3 107:77 31
6 105:79 26
6 87:61 26
10 90:98 18
10 70:76 17
10 62:71 17
11 77:101 17
11 87:95 15
13 67:90 12
18 42:108 3

(Hrací systém dvoukolově, pak play off/out. Hrací doba 3x15 min. Výhra - 2 body, remíza - 1 bod)

ZÁPASY HC STAŇKOV 2012/13 - základní část
Kolo
Utkání
Výsledek Datum
1. Staňkov - Ježovy
3:3 NE 30.9.
2. Losiná - Staňkov 12:1 ÚT 9.10.
3. Staňkov - Klaust. 3:3 SO 13.10.
4. Líně
- Staňkov 6:5 SO 20.10.
5. Staňkov - Ek.st.B 6:3 SO 27.10.
6. Sedlec - Staňkov 8:2 PA 2.11.
7. Staňkov - Stříbro 2:9 SO 10.11.
8. Lipnice - Staňkov 3:3 NE 18.11.
9. Staňkov - Zbiroh A 5:6 SO 24.11.
10.Myslinka- Staňkov 2:4 PA 30.11.
11.Ježovy - Staňkov 4:3 NE 16.12.
12.Staňkov - Losiná
3:5 SO 22.12.
13.Klaust. - Staňkov 6:5 SO 5.01.
14.Staňkov - Líně
1:3 SO 12.01.
15.Ek.st.B - Staňkov 3:9 NE 20.01.
16.Staňkov - Sedlec
5:0 NE 24.02.
17.Stříbro - Staňkov 5:4 SO 2.02.
18.Staňkov - Lipnice 8:4 SO 9.02.
19.Zbiroh A- Staňkov 9:5 SO 16.02.
20.Staňkov - Myslinka10:1 SO 23.02.

Čas
10:45
17:45
15:45
11:45
18:15
18:45
18:15
12:45
16:15
19:00
13:30
17:45
13:15
18:00
12:45
16:30
11:30
18:00
14:45
17:15

ZS
DO
KOOP
DO
KOOP
DO
TREM
DO
ROKY
DO
KOOP
KLAT
DO
KOOP
DO
CEZ2
DO
KOOP
DO
ROKY
DO

Čas
18:30
19:30

ZS
DO
RO

ZÁPASY HC STAŇKOV 2013 - play out
Kolo
Utkání
Výsledek Datum
1. Staňkov - Lipnice 2:9 SO 16.3.
2. Lipnice - Staňkov 8:1 PÁ 22.3.

TABULKA STŘELCŮ:
1.
Petr
2.
Karel
3-4. Petr
3-4. Jiří
5-6. Martin
5-6. Pavel
7.
Tomáš
8-10.Jan
Pavel
Jakub
11. Marek
Pavel
13. Ladislav

Hoffman
Tomášek
Němec
Látal
Kapitán
Blacký
Nový
Petržík
Krblich
Haas
Přibyl
Reithar
Kabourek

30
11
7
7
6
6
4
3
3
3
2
2
1

KANADSKÉ BODOVÁNÍ:
Poř.
1.
Petr
2.
Jiří
3.
Petr
4.
Martin
5.
Karel
6.
Tomáš
7.
Pavel
8.
Pavel
9.
Marek
10-11.Jan
Jakub
12.
Vojtěch
13.
Pavel
14.
Ladislav
15-18.Josef
Libor
Jiří
David

branky asist.BODY
Hoffman
30
4
34
Látal
7
17
24
Němec
7
11
18
Kapitán
6
9
15
Tomášek
11
3
14
Nový
4
7
11
Reithar
2
8
10
Blacký
6
3
8
2
4
6
Přibyl
Petržík
3
2
5
Haas
3
2
5
Němec
0
4
4
Krblich
3
0
3
Kabourek
1
0
1
Falout
0
0
0
0
0
0
Peteřík
Liebl
0
0
0
0
0
0
Dvořák

TABULKA VYLUČOVANÝCH HRÁČŮ (po 1.kole PO):
1.
2.
3.
4.
6.

9.
11.

15.

Jiří
Pavel
Petr
Pavel
Tomáš
Josef
Libor
Marek
David
Vojtěch
Ladislav
Pavel
Jiří
Martin
Petr
Jan
Jaroslav

Látal
Reithar
Hoffman
Blacký
Nový
Falout
Peteřík
Přibyl
Dvořák
Němec
Kabourek
Krblich
Liebl
Kapitán
Němec
Petržík
Baar

26
18
14
12
12
10
10
10
8
8
4
4
4
4
2
2
2

BRANKÁŘI - STATISTIKA:
Jan BROŽOVSKÝ 14 zápasů / 69 gólů
Jaroslav BAAR 8 zápasů / 34 gólů

- Ø 4,9
- Ø 4,2

TRÉNINKY 2012/2013
1-19) 14,21,28.8.,6,11,18,25.9.
2,9,16,23,30.10.,6,13,20,27.11.
4,11,18.12.
Pozn. 25.12 a 1.1. je ZS uzavřen
20-29)8,15,22,29.1.2013
20:00 - 21:15
5,12,19.2 - pak až 12.3., 19.a26. 3.

