PODROBNÉ STATISTIKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ 2014/15

1) HC Tempo Staňkov - HC Holýšov B 8:0
[SO 27. září 2014 - ZS Domažlice – 10:45 hod.]
po třetinách: 2:0, 1:0, 5:0
Komentář k zápasu:
Hned v prvním utkání nového ročníku došlo na měření sil sousedů v domažlickém
regionu, kdy domácí Tempaři přivítali Holýšov B (dříve Dolní Kamenici). Přestože
hosté nastoupili ve dvou kompletních řadách a domácí měli k dispozici ještě o
jednoho hráče méně, již od samého úvodu se hrálo velmi svižně. Staňkovu se
podařilo brzy odskočit do dvoubrankového náskoku, po brankách Jiřího Látala a
Marka Přibyla. Ani hosté z Holýšova nezůstávali ve svém snažení pozadu, ale
koncovka jim nevycházela. Staňkov měl sice optickou převahu, ale i on se poté trápil
v koncovce. Až v polovině utkání si chytře najel před branku soupeře domácí
obránce Jiří Liebl, kterého vybídl ke skórování přesnou přihrávkou z poza branky
Martin Kapitán. Po dvou třetinách tak Holýšov prohrával o tři branky. V poslední části
zápasu už jen Tempaři navyšovali svoje vedení, když se postupně prosadili Petr
Hoffman, Martin Kapitán, Petr Němec a Jiří Látal, který dokonal svůj hatrick. V
samém závěru utkání měli hosté obrovskou šanci na vstřelení alespoň čestného
úspěchu, ale skrytá střela skončila v připravené lapačce domácího gólmana Jana
Brožovského, který si tak připsal první čisté konto hned v úvodu nového ročníku
soutěže. Staňkov velmi slušně vedené utkání zvládl, a úspěšně tak vstoupil do nové
sezony.
Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Pavel
Blacký - Marek Přibyl, Ladislav Kabourek, Jiří Liebl
Branky: Jiří Látal 3x, Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Liebl, Marek Přibyl, Martin Kapitán
Vyloučení: Petr Němec 2 min.

2) HC Panasonic - HC Tempo Staňkov 5:3
[NE 5. října 2014 - ZS Kooperativa – 15:00 hod.]
po třetinách: 2:0, 2:0, 1:3
Komentář k zápasu:
Ve druhém utkání se Staňkovu dařilo o poznání méně. Domácí byli od začátku
mnohem aktivnější a s jejich rychlým přístupem a kombinační hrou si hosté vůbec
nevěděli rady. Z mnoha příležitostí se Panasoniku podařilo vytěžit během první
třetiny jen dvougólové vedení. Naprosto stejný obrázek přinesla i prostřední třetina,
kdy domácí opět o dvě branky navýšili skóre ve svůj prospěch a hosté téměř
nevystřelili na jejich bránu. Ve třetí části hry Tempaři nejprve nastřelili dvakrát tyč a
pak dvěma slepenými góly Martina Kapitána odvrátili blamáž. Panasonic pak přidal
pátou branku, a bylo o dělbě bodů rozhodnuto. Staňkov už jen kosmeticky upravil
skóre po střele Tomáše Přibyla na konečných pět ku třem, což je za předvedený
výkon pro hosty velmi přijatelný výsledek a jen díky gólmanovi hostů Janu
Brožovskému neměli domácí na svém kontě dvojnásobné skóre.
Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Němec, Petr Hoffman, Josef Falout, Tomáš Nový, Martin Kapitán,
Tomáš Přibyl - Marek Přibyl, Ladislav Kabourek, Jiří Liebl, Vojtěch Němec
Branky: Martin Kapitán 2x, Tomáš Přibyl
Vyloučení: Hoffman, Falout 2 min.

3) HC Tempo Staňkov - HC Zbiroh B 4:2
[SO 11. října 2014 - ZS Domažlice – 18:15 hod.]
po třetinách: 2:0, 1:2, 1:0
Komentář k zápasu:
Ve druhém domácím utkání a třetím celkově přivítal Staňkov tým Zbirohu B. Hned o
samého úvodu se hrálo zásluhou obou mužstev velmi svižně. Tempaři se dostávali
do mnoha přečíslení, ale v zakončení jim chyběl potřebný klid. Ani Zbiroh
nezaostával ve své útočné snaze, avšak většinou jejich průniky končily v rohu
kluziště, kde branku tampařů mohli jen stěží ohrozit. První se brankově prosadili
domácí, když přihrávku od Tomáše Nového zužitkoval přesnou střelou z levé strany
Tomáš Přibyl. Zanedlouho poté navýšil vedení domácích Petr Němec za asistence
Marka Přibyla. Prostřední část přinesla několik hrubých zaváhání domácích hráčů, kteří
několikrát nedokázali vyhodit kotouč ze své obranné třetiny, za což je hráči Zbirohu dvakrát
potrestali a srovnali skóre. Ještě v této třetině vrátil vedení Staňkovu tradiční střelec Petr
Hoffman. Závěrečná třetina nepřinesla již moc pohledný hokej. I přes snahu hostů o
vyrovnání nebylo k vidění moc vyložených příležitostí ke skórování. Definitivní pojistku pro
domácí zařídil chvíli před koncem Jiří Látal.
Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl, David Dvořák, Pavel Blacký, Josef Falout - Marek Přibyl, Ladislav Kabourek, Jiří
Liebl, Libor Peteřík
Branky: Tomáš Přibyl, Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal
Vyloučení: Libor Peteřík 2 min.

4) Sokol Díly - HC Tempo Staňkov 1:2
[SO 18. října 2014 - ZS Domažlice – 18:15 hod.]
po třetinách: 1:0, 0:0, 0:2
Komentář k zápasu:
Uplynulý víkend připravil pro hokejové fanoušky opravdové derby dvou tradičních
okresních soupeřů. Domácí Díly byli již od samého úvodu střetnutí aktivnější a jejich
útočné akce řádně zaměstnávali obranu Tempařů. V páté minutě přetavili domácí
svoje snažení v úvodní branku, když přihrávka od modré našla připravenou hokejku
osamoceného útočníka u levé tyče, který neměl problém nasměrovat kotouč do
branky Staňkova. Hosté odpověděli střelou Petra Hoffmana, ale ta skončila pouze na
horní tyčce soupeřovy branky. Zanedlouho to začalo na ledě jiskřit. Paradoxně se o
vzrušení postarali hráči Dílů, kteří i přes vedení v zápase dvakrát v rychlém sledu
narazili nevybíravě staňkovské hráče z bezprostřední blízkosti na hrazení a byli rádi,
že si za tyto ostré zákroky mimo rámec pravidel odpykali jen po dvou trestných
minutách. V prostřední části utkání se hra již opticky vyrovnala, ale i přes několik
početních výhod na obou stranách se skóre neměnilo. Staňkov znatelně přidal, ale
většinou své akce zakončoval ze stran, chyběla mu totiž kvalitní finální přihrávka, aby
se dostal do optimální střelecké pozice. Také domácí měli slušné šance, ale
zužitkovat je nedovedli. V poslední třetině Tempaři ještě více přidali v úsilí o
zkorigování nepříznivého stavu a několikrát doslova zamknuli domácí ve svém
obranném pásmu, ale ti zásluhou svého gólmana a i štěstí drželi těsné vedení. Díly
naopak vsadily na taktiku zajištěné obrany a rychlých protiútoků, ze kterých sice měly
několik samostatných úniků, avšak na hostujícího gólmana Jana Brožovského si také
nepřišly. Pět minut před koncem se dva osamocení dílští útočníci řítili do protiútoku,
ale ani na třikrát nedokázali procpat kotouč do branky hostů. Staňkovu se naopak
závěr zápasu povedl, když dvě a půl minuty před koncem vybídl Petr Němec k
zakončení dobře najetého Pavla Blackého, a ten se nemýlil. A to ještě nebylo vše.
Tempaři se nespokojili jen s vyrovnávací brankou a 18 vteřin před závěrečnou
sirénou vymysleli krásnou kombinaci po ose Jiří Látal, Petr Němec, kdy dokonale
rozebrali soupeřovu obranu, a zakončující Petr Hoffman pak neměl žádný problém
vstřelit rozhodující gól do téměř zcela odkryté domácí svatyně. Tempaři tak byli
odměněni za bojovný a týmový výkon ve druhé části zápasu, kdy se trpělivě snažili
prolomit obranný val domácích. Díly naopak neunesly tíhu dvou inkasovaných branek
v samém závěru, a někteří mladší hráči Dílů byli tak flustrovaní, že se nezúčastnili
ani následného podání rukou po zápase, což bylo malou černou kaňkou na tomto
jinak velmi vydařeném místním derby, při kterém si přítomní diváci užili vše, co k
hokeji patří.
Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl, David Dvořák, Pavel Blacký, Josef Falout - Marek Přibyl, Ladislav Kabourek, Libor
Peteřík, Tomáš Petržík
Branky: Pavel Blacký, Petr Hoffman
Vyloučení: Hoffman 4 min., Látal, Dvořák, Přibyl M. 2 min.

5) HC Tempo Staňkov - LHC Kralovice 2:4
[SO 25. října 2014 - ZS Domažlice – 17:15 hod.]
po třetinách: 0:1, 0:1, 2:2
Komentář k zápasu:
Staňkov tentokrát přivítal na svém ledě silného soupeře z Kralovic. K důležitému
utkání o čelo tabulky domácí nastoupili ve značně kombinované sestavě, a to se
projevilo již od samého začátku, kdy byl soupeř o poznání hokejovější. Navíc se mu
povedlo ve druhé minutě z první vážnější akce skórovat. Tempaře rychlé vedení
soupeře zaskočilo a nemohli se téměř po celou první třetinu dostat do správného
rytmu. Zmohli se jen na nastřelenou tyčku po střele Petra Hoffmana. Prostřední část
utkání měla obdobný průběh jako ta předchozí. Tempařům se sice velká snaha upřít
nedala, ale na vyrovnání to nestačilo. Nejblíže tomu byl domácí Jiří Látal, který však
také pouze orazítkoval brankovou konstrukci. Zato odpověď Kralovic byla přesnější a
hosté po dvou třetinách měli již dvoubrankový náskok. Poslední část hry byla z
celého utkání nejzajímavější. Hned v jejím úvodu domácí vstřelili kontaktní branku,
když Martin Kapitán pronikl z levé strany, naznačil přihrávku a překvapivě
nasměroval puk mezi betony gólmana hostů. Tempaři tak dostali novou chuť do hry a
snažili se o vyrovnání. To přišlo za necelé čtyři minuty, když Josef Falout zavezl
kotouč do útočného pásma, přenechal jej Pavlu Blackému, který našel dobře
najetého obránce Tomáše Petržíka, a ten svojí bekhendovou střelou nedal
hostujícímu gólmanovi šanci. Radost z vyrovnání, ale nevydržela domácím dlouho.
Hned v následující minutě totiž Kralovičtí využili hrubku v obraně domácích a ujali se
opět vedení. Obě mužstva měli poté několik dobrých příležitostí ke skórování, ale
nedokázali je využít. V poslední minutě se domácí pokusili o hru bez brankáře, ale po
vhazování se skákajícího puku zmocnili jako první Kralovice a definitivně rozhodli o
zisku všech bodů ve svůj prospěch. Celkově je nutno konstatovat, že hosté měli po
většinu zápasu více ze hry a Tempaři si tentokrát nedokázali poradit s jejich kvalitní
defenzívou.
Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Pavel Blacký,
Josef Falout, Ladislav Kabourek, Jan Brožovský - Vojtěch Němec, Jiří Liebl, Libor
Peteřík, Tomáš Petržík
Branky: Martin Kapitán, Tomáš Petržík
Vyloučení: Liebl, Petržík, Látal, Blacký 2 min.

6) HC Tempo Staňkov - Čechie Příkosice 2:1
[NE 9.listopadu 2014 - ZS Domažlice – 15:15 hod.]
po třetinách: 0:0, 1:0, 1:1
Komentář k zápasu:
Přestože měl Staňkov v minulém kole volno, začalo se z obou stran ve svižném
tempu. Hra byla vyrovnaná a šance se střídaly na obou stranách. Postupem času se
začal více prosazovat domácí tým, který po jednom z útoků nastřelil horní tyč. Ale
protože brankáři obou týmů byli pozorní, skóre se neměnilo. Na začátku druhé třetiny
Tempaři polevili, čehož se snažily využít Příkosice a vytvořily velký tlak na
staňkovskou bránu, gólman domácích Jaroslav Baar však odolal. Naštěstí se
Tempaři rychle vzpamatovali, začali útočit a několikrát na delší dobu uzamkly hosty v
jejich obranném pásmu. Při jedné z přesilovek vybídl domácí Ladislav Kabourek ke
střele krásnou přihrávkou z poza brány na modrou čáru volného Vojtěcha Němce,
který tvrdou střelou příklepem vyprášil lapačku brankáře Příkosic, který však i nadále
pokrýval všechny střely domácích včetně několika dorážek. Odměnou za aktivní hru
domácích byla vedoucí branka po střele obránce Marka Přibyla přesně pod víko po
přiťuknutí od Petra Hoffmana. V závěru druhé třetiny atakoval domácí obránce Jiří
Liebl před bránou v samostatném úniku útočníka hostů a rozhodčí nařídil proti
domácím trestné střílení, s kterým si ale skvěle poradil staňkovský brankář Jaroslav
Baar. V třetí třetině se obraz hry změnil pouze v tom, že se hosté snažili o brejkové
šance. Staňkov se neustále tlačil do útoku, z čehož pramenily fauly Příkosic a v
následných přesilovkách Staňkov většinou hostům opravdu zatápěl, útočníci
Staňkova však většinou hrubě selhávali ve finální střele. Ve čtvrté minutě se po
závaru před brankou hostů napodruhé dorážkou prosadil kapitán domácích Pavel
Blacký a zvýšil tak vedení Staňkova na 2:0. Zdálo se, že si Tempaři dvougólový
náskok v poklidu pohlídají, opak byl však realitou. Hosté se dostali několikrát do
samostatných úniků, všechny ovšem zlikvidoval domácí gólman Jaroslav Baar. Deset
minut před koncem zlikvidoval bravurně domácí gólman Baar další z brejků hostů,
puk zůstal ležet před gólmanem, dojíždějící obránce domácích Tomáš Petržík se
snažil puk přisunout ke gólmanovi, tak aby hra byla přerušena, puk ale doklouzal pod
gólmanem až do brány domácích. Ve zbylých minutách se hosté snažili útočit, ale
staňkovští hokejisté si jednogólové vedení už udrželi. Alespoň částečně tak domácí
oplatili Příkosicím těsné vyřazení z minulé sezóny v play off.
Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl,
Tomáš Nový, Pavel Blacký, Ladislav Kabourek, Libor Peteřík - Marek Přibyl, Vojtěch
Němec, Jiří Liebl, Tomáš Petržík
Branky: Marek Přibyl, Pavel Blacký
Vyloučení: Nový, Liebl 2 min.

7) HC Tempo Staňkov - Jiskra Bezdružice 4:3
[SO 15.listopadu 2014 - ZS Domažlice – 16:15 hod.]
po třetinách: 1:1, 1:1, 2:1
Komentář k zápasu:
Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce šli Tempaři, i když v oslabené sestavě,
do tohoto utkání jako jasný favorit na vítězství. Bezdružice však hned od první minuty
ukázali, že to domácí se ziskem bodů mít jednoduché opravdu nebudou. Hra se
přelévala od jedné branky ke druhé, ale obě mužstva brzdily zbytečné chyby při
přechodu své útočné modré čáry. V polovině desáté minuty dostali hosté výhodu
přesilové hry, a když se už zdálo, že Staňkov oslabení zvládne ubránit, ujali se hosté
po rychlém protiútoku vedení. O minutu později dokázali domácí odpovědět, po akci
Pavla Blackého, který nasměroval puk před branku hostů a Petr Hoffman pohotově
doklepl kotouč do sítě. Prostřední třetina téměř kopírovala svým vývojem tu
předchozí. Jen na branky se nemuselo čekat tak dlouho. Již na konci první minuty
této části se Bezdružice ujali opět vedení po rychlém samostatném úniku. Ovšem
odpověď Staňkova byla blesková, když po buly v útočné třetině postrčil puk Libor
Peteřík na Petra Hoffmana, který trefil přesně levý horní roh soupeřovy branky.
Časomíra se stačila posunout jen o osmnáct vteřin kupředu. V poslední třetině
vyrovnaná hra. Šancí ke skórování přibývalo, ale oba gólmani byli zatím pozorní. V
polovině třetiny si i Tempaři vyzkoušeli jak chutná vedení v zápase, když z vlastní
třetiny založil útok Marek Přibyl, přihrál Martinovi Kapitánovi, a ten nečekanou střelou
našel volné místo u levé tyčky soupeřovi branky. Také hosté nemuseli čekat na
vyrovnání dlouho a za necelé dvě minuty bylo opět srovnáno. Když už se zdálo, že
utkání skončí zaslouženou dělbou bodů, vybídl Tomáš Nový přihrávkou ze středního
pásma k poslednímu průniku Martina Kapitána, který svoji nenápadnou akci z pravé
strany zakončil šest vteřin před vypršením hrací doby přesnou střelou nad beton
soupeřova brankáře. Staňkov, jako šťastnější mužstvo, tak ukořistil všechny body z
tohoto zápasu pro sebe.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Hoffman, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl, Tomáš Nový, Pavel
Blacký, Ladislav Kabourek, Libor Peteřík - Marek Přibyl, Josef Falout, Jiří Liebl,
Tomáš Petržík
Branky: Martin Kapitán 2, Petr Hoffman 2
Vyloučení: Peteřík, Petržík, Blacký 2 min.

8) Apollo Kaznějov B - HC Tempo Staňkov 3:5
[SO 22.listopadu 2014 - ZS Plzeň Košutka – 16:00 hod.]
po třetinách: 1:1, 0:2, 2:2
Komentář k zápasu:
Do zápasu, který uzavřel pomyslnou první polovinu základní části, vstoupili obě mužstva
hodně opatrně. Obranná hra a mnoho nepřesností v rozehrávce a při přechodu středního
pásma nabídly v úvodní třetině jen velmi málo pohledného hokeje. Při čekání na chybu
soupeře byli jako první šťastnější domácí, kteří se v šesté minutě prosadili pohotovou
dorážkou v brankovišti. Tempaři však v následující minutě zásluhou svého kapitána Pavla
Blackého, který chytře využil ustupování domácích obránců, zcela osamocený trefil přesně
horní růžek domácí branky. V prostřední třetině se opět čekalo spíše na chybu soupeře, než
aby byla vidět větší snaha útočit. V polovině zápasu šel do dvougólového trháku Staňkov,
když se nejprve prosadil Petr Hoffman za asistence Petra Němce a krátce poté nedokázali
domácí vyhodit kotouč ze své obranné třetiny a Vojtěch Němec je potrestal přesnou střelou od
modré čáry. V poslední třetině se nejprve trochu přiostřilo v soubojích, ale nebylo to nic
závažného, Naopak to přimělo obě mužstva zapnout na větší obrátky a byla k vidění doslova
branková smršť. Ve druhé minutě domácí obránce krásně našel najetého svého spoluhráče,
který zakončil do poloodkryté branky Staňkova. V následující minutě, ale Tomáš Nový využil
aktivní napadání Martina Kapitána a Tempaři opět vedli o dvě branky. O všem minutu nato
domácí opět vstřelili kontaktní branku, ale v další minutě našel Petr Hoffman skulinku mezi
betony domácího gólmana a zajistil Staňkovu napotřetí dvoubrankové vedení, na kterém se do
konce utkání již nic nezměnilo.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Petr Hoffman, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl, Tomáš Nový, Josef Falout, Pavel Krblich - Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Jiří
Liebl, Tomáš Petržík
Branky: Hoffman 2, Blacký, V. Němec, Nový
Vyloučení: Krblich 4 min, Liebl 2 min.

9) HC Holýšov B - HC Tempo Staňkov 4:2
[SO 29.listopadu 2014 - ZS Plzeň Košutka – 18:45 hod.]
po třetinách: 2:0, 0:1, 2:1
Komentář k zápasu:
Staňkov vstoupil do zápasu smolně, když hned po úvodním buly se z útoku prosadil hráč A
týmu Holýšova střelou mezi betony. Domácí se s vidinou nejistých zákroků náhradního
brankáře hostů snažili o útočení a střelbu, což jim zanedlouho opět přineslo úspěch a zvýšení
skóre na dvougólový rozdíl. Staňkov byl v tomto momentě v nečekaném útlumu, ze kterého
se snažil dostat. Do konce první třetiny byly vidět spíše nepřesnosti a zbrklost na obou
stranách. V druhé třetině se začal herně stále více prosazovat Staňkov, při přesilovkách
chybělo hostům často kousek štěstí. Holýšov se však stále snažil trpělivě nabourávat útoky
hostů a když už se Staňkov dostal do zakončení, vše vyřešil gólman Holýšova. Až v závěru
druhé třetiny, kdy faulovaly domácí a rozhodčí ponechal hostům výhodu, se před
brankovištěm prosadil hostující Pavel Krblich a snížil stav na 2:1. V třetí třetině už byla
patrná výrazná převaha Staňkova, kterou v úvodu posledního dějství dokázal využít tvrdou
střelou Tomáš Petržík a bylo srovnáno na 2:2. Tempaři se dále snažili o vyvíjení tlaku a
Holšov se dostával jen ojediněle k zakončení. Jenže v polovině třetí třetiny chybovali hosté
při střídání, čehož využili domácí k opětovnému vedení 3:2. Hráči Staňkova se opět snažili
převzít aktivitu, v jednom z útoků nastřelili tyč holýšovské branky. Rozhodnutí přišlo 3
minuty před koncem, kdy Staňkov sice byl v útočném pásmu domácích, ale po zblokované
střele u modré čáry se dostal do samostatného úniku holýšovský útočník, který svým
úspěšným zakončením definitivně rozhodl o vítězství domácích.

Sestava HC Staňkov:
Náhradní brankář - Petr Němec, Petr Hoffman, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl, Tomáš Nový, Josef Falout, Pavel Krblich, Libor Peteřík - Marek Přibyl, Vojtěch
Němec, Jiří Liebl, Tomáš Petržík
Branky: Krblich, Petržík
Vyloučení: Blacký, Němec V. 2 min.

10) HC Tempo Staňkov - HC Panasonic 6:4
[SO 6.prosince 2014 - ZS Domažlice – 20:00 hod.]
po třetinách: 1:1, 3:0, 2:3
Komentář k zápasu:
Tempaři se setkali na domácím ledě s plzeňským Panasonikem, se kterým v prvním kole
soutěže prohráli. První třetina byla vyrovnaná, když už se nějaký z týmů dostal do zakončení,
vše vyřešili oba brankáři. Až dvě a půl minuty před koncem první třetiny se dostali do vedení
hosté střelou z mezikruží díky svému kapitánovi Svatošovi. Domácí se nenechali zahanbit a
dvacettři sekund před koncem prvního dějství vyrovnal aktivní Tomáš Přibyl. Po patnácti
sekundách druhé třetiny šli staňkovští do vedení, když přihrávku Karla Tomáška přiťukl Pavel
Blacký na Petra Hoffmana, který se nemýlil. V polovině utkání se domácí zabydleli v
útočném pásmu, puk se dostal na modrou čáru k obránci Vojtěchu Němcovi, který střílenou
přihrávkou přesně našel před bránou Tomáše Přibyla, který zkušeně tečí poslal puk do sítě
Panasoniku už podruhé v tomto utkání. V poslední minutě druhé třetiny se po přihrávce
Libora Peteříka prosadil Tomáš Nový a zvýšil tak vedení Staňkova na 4:1. Zdálo se, že je
rozhodnuto, ale hosté se nevzdali a hned po minutě třetí třetiny snížil opět Svatoš na 4:2. Dále
se střídali šance na obou stranách, ale v závěru definitivně udeřil Staňkov. Nejprve čtyři
minuty před koncem Staňkov navýšil své vedení na 5:2, když se po přihrávce Martina
Kapitána velkým a opakovaným důrazem prosadil Libor Peteřík. A po další minutě vedl
domácí tým už 6:2, když se po samostatné akci trefil k tyči houževnatý Karel Tomášek.
Ovšem hosté sympaticky nesložili zbraně a za dalších osm sekund snížily na 6:3. Za další
minutu, což bylo minutu před koncem utkání, Panasonic po vhazování bleskově snížil na
rozdíl dvou branek, tedy na 6:4. Víc už se nestalo, a tak Staňkov především díky druhé třetině
získal všechny body a to i přesto, že měl v utkání devět vyloučení oproti pěti hostujícím.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Hoffman, Pavel Blacký, Karel Tomášek, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl, Tomáš Nový, Libor Peteřík, Josef Falout - Marek Přibyl, Vojtěch Němec,
Ladislav Kabourek, Tomáš Petržík
Branky: T. Přibyl 2, Hoffman, Nový, Peteřík, Tomášek
Vyloučení: Kabourek, Blacký, M. Přibyl 4 min., Němec V., Petržík, Hoffman 2 min.

11) HC Zbiroh B - HC Tempo Staňkov 3:3
[ČT 11.prosince 2014 - ZS Rokycany – 19:30 hod.]
po třetinách: 1:0, 1:2, 1:1
Komentář k zápasu:
V jedenáctém zápase se utkal Staňkov s posledním týmem tabulky se Zbirohem tentokrát v
netradičním čtvrtečním termínu na ZS v Rokycanech. Utkáno začalo ve vlažném tempu a oba
týmy se jen občas dostávali do zakončení. V šesté minutě fauloval domácí hráč a tak měli
Tempaři k dispozici přesilovou hru, se kterou nenaložili podle svých představ. V deváté
minutě měli naopak přesilovou hru domácí, ale také bez brankového efektu. První branku
vstřelil Zbiroh čtyři minuty před koncem první třetiny, kdy se útočník domácích skrytou
střelou z kruhů trefil nad lapačku staňkovského brankáře. Po pěti minutách druhé třetiny
zvýšil Zbiroh svůj náskok na rozdíl dvou gólů po chybě ve staňkovské rozehrávce. Hosté se
snažili o vstřelení kontaktní branky, což se jim podařilo v polovině zápasu, kdy se po
přihrávce Tomáše Nového gólově prosadil Tomáš Přibyl. Za další minutu a půl se po
samostatném průniku gólově blýskl Karel Tomášek a bylo vyrovnáno 2:2. Staňkov měl od
tohoto momentu více šancí ke skórování, které však nevyužil. V šesté minutě třetí třetiny
dokonali hosté obrat, kdy po střele od modré Vojtěcha Němce do betonů domácího brankáře
dorazil odražený puk do brány Tomáš Nový. Za další minutu a půl dokázali domácí vyrovnat
na 3:3, poté co se usadili v útočném pásmu a po odraženém puku od hostujícího gólmana
pohodlně dorazil puk do odkryté brány úplně volný útočník domácích čekající u levé tyče
staňkovské brány. Za následující dvě minuty dostali hosté výhodu přesilové hry, kterou sice
strávili v útočném pásmu, ale na brankáře Zbirohu stříleli útočníci Staňkova pouze z rohů
kluziště bez využití podpory obránců. V následujících minutách byla hra vyrovnaná, až do
momentu, kdy domácí hráč vyhodil z hřiště puk nedovoleným způsobem a poskytl hostům
další přesilovku dvě a půl minuty před koncem třetiny. Staňkov se v přesilovce sice snažil o
tlak, ale do střeleckých pozic se dostával velmi těžko. A tak druhé vzájemné střetnutí obou
týmů v tomto ročníku skončilo vzhledem k předvedenému výkonu obou mužstev
spravedlivou remízou.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Hoffman, Pavel Blacký, Karel Tomášek, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl, Tomáš Nový, Libor Peteřík, Josef Falout - Marek Přibyl, Vojtěch Němec,
Ladislav Kabourek, Jiří Liebl
Branky: T. Přibyl, Tomášek, Nový
Vyloučení: Falout 2 min.

12) HC Tempo Staňkov - HC Díly 8:3
[SO 20.prosince 2014 - ZS Domažlice – 18:15 hod.]
po třetinách: 3:1, 0:2, 5:0
Komentář k zápasu:
V tomto kole došlo na druhé střetnutí tradičních soupeřů domažlického regionu, kdy Díly
chtěli odčinit prohru z předchozího derby, které ztratili až v samotném závěru. Přestože oba
týmy nastoupili v nekompletním složení, začalo se bruslit od začátku velmi svižně. Šance se
střídaly na obou stranách, ale všem pokusům u úvodu zápasu chyběla přesnost. Až na začátku
desáté minuty se prosadil po přihrávce Karla Tomáška domácí Tomáš Nový, který
bekhendovou střelou zakončil nad náhradního brankáře hostů. Díly však přišli s bleskovou
odpovědí a za dvacet sekund bylo srovnáno. Domácí si však po chvíli vedení vzali zpět
zásluhou Martina Kapitána a znovu asistujícího Karla Tomáška. Bezprostředně na to dostal
Staňkov výhodu dvojnásobné přesilové hry, kterou využil již po třinácti vteřinách Petr
Hoffman po akci Martina Kapitána. Druhá část zápasu přinesla hned v samém úvodu
zdramatizování, když hosté velmi brzo vstřelili kontaktní branku a začali se více a více tlačit
do útoku. To jim Tempaři hodně usnadnili, když se z jejich hry najednou vytratila jiskra a
dělali spoustu nevynucených chyb. Díly tuto možnost využily a v polovině zápasu díky
využité přesilové hře, bylo srovnáno. Domácí byli rádi, že do konce prostřední třetiny udrželi
nerozhodný stav. Závěrečná třetina doznala v pojetí Staňkova opět pozitivní změnu. Již po půl
minutě vyslal Tomáš Petržík do samostatného úniku Petra Hoffmana, jenž ho úspěšně
zakončil včasnou střelou mezi betony. Za další čtyři minuty přišlo rozhodující odskočení
domácích, kdy nejprve Karel Tomášek potrestal hrubku dílské obrany a z ostrého úhlu přesně
trefil horní růžek branky a krátce nato se ocitl osamocen před brankou Pavel Blacký a na jeho
rychlé ruce byl dílský gólman krátký. Díly sice nesložili zbraně a sympaticky se snažili utočit,
ale již neměli dostatek sil odvrátit porážku. Staňkov ještě v samém závěru přidal dvě branky.
Nejprve Petr Hoffman, jenž dokonal svůj první letošní hatrick, za asistence z buly Martina
Kapitána. A skóre ze strany Tempařů symbolicky uzavřel muž s „C-čkem“ na prsou Pavel
Blacký, po krásné přihrávce od Karla Tomáška. Staňkov tak napravil nečekanou ztrátu
jednoho bodu z minulého kola. Celkově vzato si Díly vzhledem k předvedenému výkonu tak
vysokou porážku nezasloužily.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Petr Hoffman, Pavel Blacký, Karel Tomášek, Martin
Kapitán, Tomáš Nový, Libor Peteřík, Josef Falout - Marek Přibyl, Vojtěch Němec,
Ladislav Kabourek, Tomáš Petržík
Branky: Hoffman 3, Blacký 2, Tomášek, Nový, Kapitán
Vyloučení: Kabourek 4 min., Falout, Petržík, Peteřík 2 min.

13) Čechie Příkosice - HC Tempo Staňkov 2:8
[NE 11.ledna 2015 - ZS Rokycany – 10:00 hod.]
po třetinách: 0:3, 1:2, 1:3
Komentář k zápasu:
Staňkovu se skvěle povedl vstup do utkání stylem co střídání to vstřelený gól. Během úvodní
minuty se tak prosadili obě první pětky hostů. Nejdříve bleskově dorážel Martin Kapitán a po
něm zakončoval kombinaci Tomáš Nový. Za další dvě minuty přidal svojí druhou branku
Martin Kapitán. Další průběh úvodní třetiny byl rychlým vedením hostů hodně ovlivněn. Po
přestávce se Příkosice oklepaly a začaly z rychlých brejků častěji ohrožovat braku hostů.
Jejich aktivita přinesla ovoce až v polovině zápasu, kdy domácí útočník po krásné akci z
pravé strany snížil. Tempaři však přišli opět s rychlou odpovědí. Nejprve se po vhazování
prosadil Jan Brožovský, když zasunul puk z velkého úhlu za ležícího gólmana a v téže minutě
zvýšil na rozdíl čtyř branek velice agilní Tomáš Přibyl. V úvodu závěrečné části hry se rozjel
po pravé straně staňkovský obránce Marek Přibyl a své sólo zakončil přesnou střelou do
horního růžku soupeřovy branky. Domácí sice ještě jednou skórovali skrytou střelou přes
závar před brankou Tempařů. To však již nemohlo odvrátit jejich porážku, kterou dvěma
přesnými zásahy v závěru zápasu potvrdil staňkovský Petr Hoffman.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Hoffman, Karel Tomášek, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš
Nový, Tomáš Přibyl, Josef Falout, Ladislav Kabourek, Jan Brožovský - Marek Přibyl,
Vojtěch Němec, Jiří Liebl, Tomáš Petržík
Branky: Kapitán 2, Hoffman 2, Nový, Přibyl M., Přibyl T., Brožovský
Vyloučení: bez vyloučení

14) Jiskra Bezdružice - HC Tempo Staňkov 2:5
[SO 17.ledna 2015 - ZS Plzeň Kooperativa – 10:45 hod.]
po třetinách: 1:2, 0:0, 1:3
Komentář k zápasu:
Staňkovu se opět povedl vstup do utkání, když v páté minutě potrestal v přesilové hře
nedovolený zákrok soupeře zásluhou přesné střely z mezikruží Petra Hoffmana, po přihrávce
Vojtěcha Němce. Na začátku dvanácté minuty hosté zvýšili svůj náskok na dvě branky, opět
po osvědčené spolupráci přihrávajícího Vojtěcha Němce a přesně střílejícího Petra Hoffmana.
Bezdružice však po pouhé půlminutě snížili na rozdíl jedné branky po proměněném
samostatném úniku svého útočníka. Záhy na to dostali domácí výhodu dvojnásobné přesilové
hry, při které byli několikrát velmi blízko vyrovnání. Tempaři však nakonec oslabení přečkali
bez úhony, a tak se do konce první části stav nezměnil. I ve druhé třetině měla hra rychlý
spád, přestože obě mužstva nastoupila k zápasu jen na dvě kompletní pětky. Snaha o
kombinační hokej sice trochu brzdila přímočaré akce, jaké byly k vidění v úvodní části, ale i
tak se na obou stranách mohlo měnit skóre. Staňkov měl velkou herní převahu, se spoustou
šancí ke skórování, v této třetině byl však v zakončení nedůrazný. Hostující gólman Jan
Brožovský měl o poznání méně práce než jeho kolega, přesto dokázal eliminovat nebezpečné
protiútoky domácích. Závěrečná třetina tak slibovala pokračující útočný hokej. Bezdružice se
snažily o vyrovnání, Staňkov však dramatickou zápletku odmítl. Nejprve na začátku 32.
minuty využil opět přesilovou hru, díky Martinovi Kapitánovi, který svůj výjezd z pravé
strany zakončil nekompromisně pod horní tyčku domácí branky. O dalších pět minut dokončil
svůj hatrick Petr Hoffman a minutu na to se opět trefil Martin Kapitán. Bezdružice už jen
minutu před koncem kosmeticky upravily stav na 5:2 pro Tempaře.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Josef Falout - Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Jiří Liebl, Tomáš Petržík
Branky: Hoffman 3, Kapitán 2
Vyloučení: Hoffman 4 min., Přibyl T,, Liebl

15) HC Tempo Staňkov - Apollo Kaznějov B 7:2
[SO 24.ledna 2015 - ZS Domažlice – 16:45 hod.]
po třetinách: 1:0, 1:2, 5:0
Komentář k zápasu:
Setkání druhého se třetím mužstvem aktuální tabulky slibovalo vyrovnaný boj. To se také
potvrdilo od samého začátku utkání, kdy se Tempaři sice snažili útočit, ale pozorná a důrazná
obranná hra hostů jim nedovolila si vytvořit moc šancí ke vstřelení gólu. Půl minuty před
koncem úvodního dějství se rozjel domácí obránce Tomáš Petržík a svým úspěšně
zakončeným sólem přes celé hřiště přeci jen zařídil Staňkovu vedení. Hned v první minutě
druhé třetiny, ale Kaznějov vyrovnal. Staňkov, který do utkání nastoupil na kompletní tři
pětky se opět snažil o získat vedení, avšak hostující gólman si s jeho pokusy vždy poradil.
Kaznějov se stéle více snažil využít své silové hry a četnými ataky eliminoval útočnou snahu
domácích. Až opět v závěru třetiny se měnilo skóre. Nejprve Staňkov zásluhou Karla
Tomáška po spolupráci s Pavlem Blackým opět získal těsné vedení, o které ovšem vzápětí
přišel po krásné a přesně zakončené souhře útočníků Kaznějova. Rozhodnutí přinesla až
závěrečná třetina. Staňkov se po akci z levé strany ujal vedení zásluhou Petr Hoffmana. Hosté
se snažili reklamovat postavení mimo hru, ale rozhodčí byl tentokrát na správném místě a
viděl, že puk zůstal v útočné třetině hostů. Následně dostali domácí výhodu přesilové hry,
kterou ještě v téže minutě zužitkoval Martin Kapitán po přihrávce Tomáše Přibyla. Tento
vývoj hosty rozhodil a v jejich dosud perfektně organizované hře se začali objevovat
skulinky, kterých Tempaři začali využívat. Postupně tak na konci zápasu navyšovali své
vedení. Nejprve po samostatné akci Pavla Blackého, následně přidal další branku Tomáš
Přibyl za asistence Ladislava Kabourka a skóre zápasu uzavřel Petr Němec, kterého přesnou
přihrávkou našel Jiří Látal. Konečný účet utkání tak trochu nekoresponduje s opravdovým
vývojem zápasu, který byl skoro po celou dobu velmi vyrovnaný.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Hoffman, Petr Němec, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Nový,
Tomáš Přibyl, Karel Tomášek, Josef Falout, Jan Brožovský - Marek Přibyl, Vojtěch
Němec, Jiří Liebl, Tomáš Petržík, Pavel Blacký, Ladislav Kabourek.
Branky: Tomášek, Petržík, Hoffman, Kapitán, Přibyl T., Blacký, Němec P.
Vyloučení: Přibyl M. 4 min.

16) LHC Kralovice - HC Tempo Staňkov 4:4
[SO 7.února 2015 - ZS Plzeň Kooperativa – 11:00 hod.]
po třetinách: 1:0, 1:3, 2:1
Komentář k zápasu:
V posledním odloženém utkání základní části se hrálo o lepší místo v konečném pořadí a tím
pádem o výhodnější pozici pro nadcházející play off. Setkání prvních dvou týmů průběžného
pořadí, které od sebe dělil pouze jeden bod, slibovalo velmi pěknou podívanou. Tempaři však
do tohoto duelu nastoupili pouze o devíti hráčích v poli oproti domácím, kteří měli k dispozici
kompletní tři útoky. Ani toto asymetrické rozložení sil však nezabránilo k sehrání velmi
pěkného a kupodivu více než vyrovnaného utkání. Od začátku byly Kralovice velmi aktivní,
ale v první minutě musel jejich gólman řešit dvě situace, kdy poskakoval kotouč po brankové
čáře. Svoji bruslařskou převahu využili domácí na začátku páté minuty po vydařeném brejku.
Staňkov odpověděl pouze střelou do tyče, ale domácí měli v této třetině stále více ze hry.
Začátek druhého dějství se povedl Tempařům mnohem lépe, když po 65 vteřinách srovnal
skóre Petr Hoffman. Za dalších pět minut dokonali hosté obrat, když střelu Jiřího Látala,
domácí brankář vyrazil a Jan Brožovský dokázal z bezprostřední blízkosti zvednout puk pod
horní tyčku. Ale domácí také nezaháleli a srovnali stav již po necelé půl minutě. Staňkov ještě
do přestávky využil menšího útlumu domácích a opět strhl vedení na svou stranu zásluhou
nahrávajícího Tomáše Nového a přesně zakončujícího Martina Kapitána. V této době tahali
domácí ve hře za kratší konec. V závěrečné části hry pokračovalo přetlačování o výsledek.
Nejprve Kralovice opět dotáhly skóre, když si po závaru před brankou srazil smolně gólman
puk do dvé branky. Ale hosté odpověděli stejnou mincí ještě v téže minutě, když si střelu
Martina Kapitána srazil domácí obránce také do vlastní branky. Domácí se s koncem zápasu
snažili využít výhody širšího kádru a dvě minuty před koncem vsadili na hru bez brankáře.
Zavřeli hosty do jejich obranné třetiny. A opět zapracovala štěstěna tentokráte pro domácí,
když Staňkovský hráč zlomil hokejku a při dočasné výhodě dvou mužů v poli, dokázali
domácí propasírovat kotouč do brány. Zápas tak skončil vcelku zaslouženou remízou.
Tempaři díky srdnatému výkonu dokázali po celý zápas úspěšně vzdorovat početní přesile
Kralovic a výhru ztratili až v samém závěru.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Hoffman, Jiří Látal, Jan Brožovský, Martin Kapitán, Tomáš Nový,
Pavel Blacký - Marek Přibyl, Jiří Liebl, Tomáš Petržík.
Branky: Kapitán 2, Hoffman, Brožovský
Vyloučení: Liebl, Hoffman, Přibyl M. 2 min.

17) první zápas čtvrtfinále play off:
HC Holýšov B - HC Tempo Staňkov 3:5
[SO 28.února 2015 - ZS Plzeň Kooperativa – 13:00 hod.]
po třetinách: 1:3, 1:2, 1:0
Komentář k zápasu:
Staňkov vstoupil do utkání s velkým odhodláním a již od samého začátku se snažil
být velmi aktivní. Několikrát na dlouhou dobu uzamknul domácí ve svém obranném
pásmu a ti měli co dělat s uhájením čistého konta. V polovině šesté minuty v početní
výhodě však Tempaři svoji převahu zužitkovali, když se za asistence Josefa Falouta
a Ladislava Kabourka prosadil přízemní střelou Libor Peteřík. Za dvě minuty hosté
navýšili své vedení když po přihrávce Tomáše Nového přesně pod víko zakončil
Ladislav Kabourek. Na konci desáté minuty se i Holýšov dočkal úspěchu po skryté
střele přes obránce. Staňkov si však ještě do konce úvodní části hry vzal
dvoubrankový náskok zpět, když využil i druhou přesilovou hru díky Markovi Přibylovi
a přihrávajícímu Tomášovi Petržíkovi. Ve druhé třetině se snažil Holýšov aktivním
přístupem vyrovnat hru, ale hosté ještě před polovinou utkání dvěma brankami
definitivně rozhodli o osudu tohoto střetnutí. Nejprve se opět prosadil Tomáš Petržík
za asistence Petra Hoffmana a nedlouho poté předvedli překrásnou kombinační akci
až do prázdné brány Pavel Blacký a zakončující Petr Němec. Domácí ke konci třetiny
dokázali ještě vybojovat za brankou téměř ztracený puk a následně pohotově
skórovat. Staňkov si v poslední třetině i přes jednu inkasovanou branku poměrně s
přehledem pohlídal vítězství v prvním utkání. Splnil tak svůj cíl připravit si výhodnou
pozici do následné odvety, k čemuž mu dopomohl odhodlaný a soustředěný týmový
výkon.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš
Nový, Tomáš Přibyl, Josef Falout, Libor Peteřík - Marek Přibyl, Vojtěch Němec,
Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek.
Branky: Petržík, Kabourek, Peteřík, Přibyl M., Němec P.
Vyloučení: Přibyl M. 4 min.

18) druhý zápas čtvrtfinále play off:
HC Tempo Staňkov - HC Holýšov B 4:2
[SO 7.března 2015 - ZS Domažlice – 19:15 hod.]
po třetinách: 0:1, 2:0, 2:1
Komentář k zápasu:
Domácí Tempaři vstoupili do odvety čtvrtfinále play off dosti vlažně, přestože měli k
dispozici kompletní tři pětky. Hosté se snažili jejich nevýrazného výkonu využít, a
proto si vytvořili několik dobrých brankových příležitostí. Staňkov sice kombinoval, ale
do vyložených příležitostí se skoro nedostával, a tak si Holýšovští stále více
dovolovali napadat rozehrávku soupeře, což se jim vyplatilo ve dvanácté minutě, kdy
po velké hrubce domácí obrany velmi lehce skórovali. Druhou třetinu začal Staňkov
přeci jen lépe. Již po čtyřiceti šesti vteřinách bylo srovnáno zásluhou bekhendového
zakončení Petra Němce. V polovině zápasu se domácí ujali vedení díky průniku
Jiřího Látala, který zakončoval přesnou střelou do levého horního růžku soupeřovy
svatyně. Domácím se opět povedl vstup do poslední část utkání, kdy po minutě
připravil Tomáš Nový střeleckou pozici pro Martina kapitána, jenž prokázal velmi
dobrou orientaci v před brankovém prostoru a nasměroval kotouč za záda
holýšovského gólmana. Definitivní rozhodnutí přišlo ve 38. minutě, staňkovský
Tomáš Petržík vyvezl puk do útočné třetiny a Karel Tomášek svižnou střelou do horní
poloviny branky zvýšil na rozdíl tří branek. Holýšov sice v nervozním závěru, kdy se
vcelku zbytečně vyhrotilo několik střetů, ještě snížil, ale na více již pomýšlet nemohl.
Staňkov zaslouženě postupuje do semifinále, kde se střetně ze soupeřem z Příkosic.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Karel Tomášek, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Nový,
Tomáš Přibyl, Pavel Blacký, Jan Brožovský, David Dvořák - Marek Přibyl, Vojtěch
Němec, Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Josef Falout, Libor Peteřík.
Branky: Němec P., Tomášek, Látal, Kapitán
Vyloučení: Přibyl M. 26 min., Blacký 10 min., Přibyl T. 4 min., Látal 2 min., Falout 2
min., Peteřík 2 min.

19) první zápas semifinále play off:
Čechie Příkosice - HC Tempo Staňkov 3:4
[PO 16.března 2015 - ZS Rokycany – 19:30 hod.]
po třetinách: 0:1, 1:1, 2:2
Komentář k zápasu:
Hostům ze Staňkova se povedl začátek, když se po 35 odehraných sekundách ujali
vedení díky pohotové dorážce Petra Němce, po předchozí střele Jiřího Látala.
Staňkovští hokejisté po dvou minutách sice střelili další gól, ale ten nebyl rozhodčími
uznán pro údajné posunutí brankové konstrukce. Tempaři byli dále aktivnější a měli
více brankových příležitostí. Příkosice se však rychle oklepaly a od poloviny třetiny
zcela vyrovnali hru. Druhá třetina navázala na tu předchozí. Šance se střídaly na
obou stranách a oba brankáři se měli co ohánět. Když už byli překonáni, tak oběma
několikrát pomohla zastavit kotouč branková konstrukce. Až závěr přinesl změnu
skóre. Nejprve se hosté dostali do dvoubrankového trháku - Tomáš Nový před
gólmanem domácích potáhl odražený puk do strany a do odkryté branky neměl
problém zakončit, to vše po předchozí střele Jiřího Látala. Příkosice však během
následující minuty také skórovali, a tak se šlo do třetí třetiny opět s těsným skóre. Ta
začala opravdu z ostra. Hned po patnácti vteřinách dostali hosté možnost trestného
střílení, které Petr Hoffman neproměnil. Ještě v první minutě však odskočil Staňkov
opět na rozdíl dvou branek po akci druhé pětky, když puk putoval po ose Karel
Tomášek, Martin Kapitán a z levé strany zakončující Tomáš Nový. Domácí Čechie,
ale v následující minutě dokázala snížit po úspěšném brejku. Za další minutu také
domácí dostali možnost trestného střílení, ze kterého se jim však srovnat stav
nepodařilo. Po následném vhazování přesně vyslal Jiří Liebl rozjetého Karla
Tomáška do úniku a ten vstřelil, jak se poté ukázalo rozdílovou branku. Příkosice
stačily již jen dvě a půl minuty před koncem snížit po doražení puku v brankovišti.
Tempaři v samém závěru odolali tlaku domácích ve snaze o vyrovnání. I přes
některé tvrdší střety bylo utkání vedeno od obou mužstev velmi korektně.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Nový,
Karel Tomášek, Pavel Blacký, Jan Brožovský - Vojtěch Němec, Tomáš Petržík, Jiří
Liebl, Libor Peteřík.
Branky: Nový 2, Němec P., Tomášek
Vyloučení: Hoffman 2 min.

20) druhý zápas semifinále play off:
HC Tempo Staňkov - Čechie Příkosice 1:3
samostatné nájezdy 1:0
do finále postupuje Staňkov
[SO 21.března 2015 - ZS Domažlice – 19:15 hod.]
po třetinách: 0:0, 1:2, 0:1
Komentář k zápasu:
Odveta semifinále byla od samého začátku velmi opatrná. Domácí, vědomi si, že k
postupu jim stačí i nerozhodný výsledek, zbytečně přenechali veškerou aktivitu
soupeři. Ten ovšem také spíše vyčkával, a tak v úvodní třetině nebylo k vidění moc
vyložených šancí. Do prostřední části hry vstoupily Příkosice skvěle, když po půl
minutě otevřely skóre. Najednou byli o poznání odvážnější a vytvářeli si herní
převahu. Staňkovu se však podařilo za tři minuty vyrovnat, když přenechal Tomáš
Přibyl puk rozjetému Karlovi Tomáškovi, který nasměroval puk do branky přes
ležícího gólmana hostů. Po dvou minutách si však příkosičtí vzali při přesilové hře
své vedení zpět, po hrubé chybě domácí obrany. Domácí se sice dále snažili útočit,
ale hosté se zatáhli a spoléhali na rychlé protiútoky, které se jim naskytli v otevřené
hře Staňkova. Najednou bylo k vidění mnoho vyložených brankových příležitostí na
obou stranách a oba brankáři předváděli skvělé zákroky. Domácí byli aktivnější, ale
staňkovští útočníci hrubě selhávali ve vyložených šancích. Poslední třetina přinesla
stejný obraz hry. Tempaři se tlačili do útočení, ale na jejich aktivitě se projevila
žalostná koncovka útočníků, která jim srážela sebevědomí a odvahu stále níže. Pět
minut před koncem utkání hosté odskočili na dvoubrankový rozdíl po hrubé chybě
domácí obrany, a bylo jasné, že o postupujícím rozhodnou samostatné nájezdy. V
těch opět v prvních dvou sériích dominovali brankáři. Ke třetímu nájezdu se postavil
obránce Staňkova Tomáš Petržík, který bravurním způsobem naznačil a zakončil do
protipohybu bezmocného gólmana. Příkosice mohly následně odvrátit vyřazení, ale
jejich útočník nedokázal vyzrát na domácího Jaroslava Baara, chytajícího ve skvělé
formě. Staňkov tak přeci jen dokázal oplatit soupeři vyřazení z loňského ročníku,
když všechna utkání měla velmi vyrovnaný průběh.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl,
Karel Tomášek, Pavel Blacký, Jan Brožovský, David Dvořák - Marek Přibyl, Vojtěch
Němec, Tomáš Petržík, Jiří Liebl, Libor Peteřík, Ladislav Kabourek.
Branky: Karel Tomášek + rozhodující SN Tomáš Petržík
Vyloučení: Přibyl M., Kabourek 2 min.

21) první zápas finále play off:
HC Tempo Staňkov - LHC Kralovice 3:3
[SO 28.března 2015 - ZS Domažlice – 17:30 hod.]
po třetinách: 0:1, 2:2, 1:0
Komentář k zápasu:
K prvnímu zápasu finále nastoupily oba týmy na kompletní tři pětky. Do utkání
vstoupili velmi aktivně hosté. Jejich rychlý přístup a napadání dělalo Staňkovu velké
potíže při založení útoku. Kralovice zachytávaly puky již na začátku středního pásma
a okamžitě vyrážely do protiútoku. Svojí převahu zužitkovaly na začátku osmé
minuty, když využily přečíslení dva na jednoho, po chybě domácí obrany. Ve druhé
části hry byli již domácí o něco odvážnější a po třech minutách se dočkali vyrovnání
zásluhou Jiřího Látala a jeho pohotové střely z mezikruží, jemuž připravil šanci Marek
Přibyl. Vstřelená branka Tempaře povzbudila a hra byla od té doby velmi vyrovnaná.
V polovině utkání však Kralovice na dlouhou dobu zamknuly domácí v obranné
třetině, během čehož stihli i vyměnit některé hráče, což se ukázalo jako rozhodující
faktor. Staňkov několikrát nedokázal jednoduše vyhodit puk z pásma a jeho unavení
hráči se neubránili rostoucímu tlaku, z čehož hosté vytěžili opětovné vedení. Naštěstí
Tempaři ještě v téže minutě srovnali stav, díky střele Petra Hoffmana po přihrávce
Jiřího Látala. Šance dál střídali šance na obou stranách. Hostům se však ještě před
koncem třetiny podařilo jít potřetí v zápase do vedení. Závěrečná třetina se nesla v
duchu neproměňování vyložených šancí. V její polovině se podařilo Staňkovu
vyrovnat, když Martin Kapitán udržel kotouč v útočné třetině, předložil jej Tomášovi
Přibylovi, který přesnou střelou do protipohybu hostujícího gólmana skóroval.
Kralovice se sice ještě snažili zvrátit utkání ve svůj prospěch, to se jim však
nepodařilo, a tak do odvety nezískalo žádné mužstvo bodový náskok. Utkání bylo
ozdobeno velkou bojovností všech hráčů, když chuť a snaha vstřelit branku zcela
předčila obrannou hru, a proto se bylo po celou dobu na co dívat.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl,
Tomáš Nový, Karel Tomášek, Pavel Blacký, Josef Falout - Marek Přibyl, Vojtěch
Němec, Tomáš Petržík, Jiří Liebl, Libor Peteřík, Ladislav Kabourek.
Branky: Jiří Látal, Petr Hoffman, Tomáš Přibyl
Vyloučení: Peteřík 2 min.

22) druhý zápas finále play off:
LHC Kralovice - HC Tempo Staňkov 2:1
[PÁ 10.dubna 2015 - ZS Třemošná – 18:45 hod.]
po třetinách: 0:0, 2:1, 0:0
Komentář k zápasu:
Odveta finále se odehrála na zimním stadionu v Třemošné. Specifikum tamní arény
je malá ledová plocha. Domácí vlétli do zápasu přímo bleskově a zle zatápěli hostům
v jejich obranné třetině. Malé kluziště bylo příčinou dosti neurovnané hry, protože oba
týmy svižně bruslili a tak nebyl čas ani prostor na nějaké pohlednější akce. Vše
podstatné se událo přesně v polovině utkání, kdy se Staňkov ujal vedené střelou
Jiřího Liebla od modré čáry. Kralovice však během dvou minut dokázaly skóre otočit.
Domácí měli po celý zápas kotouč častěji na hokejkách a vytvořili si více brankových
příležitostí, ale již více jich nedokázali zužitkovat. A tak přišlo i několik možností
Tempařů, ale ani oni své brejky nedokázali dotáhnout do konce, a tak se stav zápasu
již nezměnil. Kralovice se zaslouženě staly vítězem skupiny D a Staňkov obsadil
krásnou druhou příčku.

Sestava HC Staňkov:
Jaroslav Baar - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Nový,
Karel Tomášek, Pavel Blacký, Josef Falout, Libor Peteřík - Marek Přibyl, Vojtěch
Němec, Tomáš Petržík, Jiří Liebl, Pavel Krblich, Ladislav Kabourek.
Branky: Jiří Liebl
Vyloučení: Hoffman 4 min., Němec V., Petržík, Krblich 2 min.

