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První výhru ze dvou plánovaných mezinárodních hokejovývh
zápasů si připsal výběr ACHA
Mezinárodní zápas mezi výběry ACHA (American Collegiate Hockey Association) a EUHL
(Evropské univerzitní hokejové ligy) otevřel nový rok v plzeňské Home Monitoring Aréně.
Diváci, kteří si našli cestu na stadion, viděli opravdu vyrovnaný hokej, plný osobních
soubojů a skvělých brankářských výkonů. Celkem padlo osm gólů a výběr ACHA si připsal
vítězství v poměru 5:3.
EUHL vs. ACHA 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Góly a asistence: 11. Faschingbauer (Polívka, Ingriš), 13. Alimov (Adamík), 56. Svitac (Alimov) –
17. Schultz (Garlasco, Jaeger), 20. Vincent (Ripley, Esposito), 39. Edwards (Wainman, Chemello), 45.
Chemello (Wainman), 59. Esposito (Jaeger, Born)

Vyloučení: 6:4 na dvě minuty, přesilovky: 0:1, oslabení: 1:0, počet střel: 48:34
Rozhodčí: M. Krist, L. Valenta – M. Brand, M. Hucl
Evropská univerzitní hokejová liga: M. Porubský (32. J. Gašparovič) – M. Galko, J. Kašpar, G.
Katin, N, Ketner, P. Kopecký, F. Malota, F. Okuliar, M. Zemko – R. Adamík, A. Alimov, J. Fabo, J.
Faschingbauer, A. Gráčik, P. Hubek, K. Ingriš, D. Jankových, V. Polívka, A. Svitac, P. Vaněk, R. Zvara

American Collegiate Hockey Assiociation: B. Schwarz – D. Abbot, D. Benjamin, R. Burnett, A.
Dougherty, L. Pues, E. Riplay, D. Swink, D. Van Ness – Z. Born, B. Edwards, S. Esposito, K. Garlasco,
N. Houser, M. Chemello, J. Jaeger, C. Rainey, J. Rucinski, N. Schultz, T. Vincent, D. Waimen

Po úvodních hymnách a minutě ticha za zesnulého
funkcionáře 2. divize ACHA M. Radakovice se oba celky
pustily do velmi svižného hokeje. Hra se přelévala od jedné
branky ke druhé. Už od prvních minut bylo jisté, že se nebude
hrát v rukavičkách a dokázal to i Juraj Zemko z výběru EUHL,
když málem vyzval na pěstní souboj jednoho ze soupeřů.
V první třetině bylo k vidění mnoho střel od modré čáry a
vynikající obrana od obou mužstev. Americký celek se snažil
clonit ve výhledu brankáři Porubskému, ale ten podržel své
spoluhráče skvělým výkonem. První gól do sítě amerického výběru vstřelil Jakub Faschingbauer,
který si sám zavezl puk do útočenéhopásma a poté zúročil souhru se svými plzeňskými spoluhráči
Polívkou a Ingrišem. Druhý gól dostal za Schwarzova záda Alexandr Alimov, který našel mezírku
mezi betony amerického brankáře. Americký celek se nevzdal a v posledních pěti minutách prvního
dějství smazal ztrátu. Garlasco našel přihrávkou z rohu volného Schultze mezi kruhy, a ten se
nemýlil. Poslední zásah v prvním dějství přidal Vincent, jehož střela v pádu našla cestu za
Porubského záda.
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Druhá třetina přinesla opět velmi rychlý hokej. Oba celky se
blýskly dobrým blokováním střel a několika samostatnými
úniky. Roman Adamík se ocitl sám před americkým
brankářem, který však máchl do vzduchu svou lapačkou a
střelu pokryl. Poté se snažili zvýšit náskok evropského výběru
Svitac a Jankových, kteří postupně vystřelili zpoza obránců,
brankář však dokázal všechny střely zneškodnit. Ve 32.
minutě vystřídal Porubského v brance Gašparovič, který byl
ihned v permanenci. Další navýšení skóre chtěl samostatným
únikem zajistit Alimov, který však v konečné fázi podklouzl. Po všech těchto nevyužitých
příležitostech přišla na řadu americká štěstěna, když si Edwardsovu střelu z ostrého úhlu srazil za
svá záda Gašparovič, a americký výběr tak odešel do kabin za stavu 2:3.
Ve třetí třetině zatlačil evropský výběr svého soupeře a snažil
se dotáhnout na nerozhodný stav. Americký celek však střely
úspěšně blokoval, a co nezablokovali hráči, pochytal brankář.
Gašparovič musel na druhé strašně čelit přečíslení, kdy si puk
vyměnili Chemello a Wainman. První jmenovaný měl poté již
lehkou práci, když měl před sebou odkrytou bránu. Výběr
EUHL ještě více zvýšil tlak, ale žádný další zásah nepřidal.
V poslední minutě pečetil výhru amerického výběru Esposito,
a upravil tak skóre na konečných 3:5.
Je nutné ale podotknout, a na tom se shodli oba dva trenéři, že oba celky předvedly vynikající a
vyrovnaný hokej. Dokázali tak, že mladí hráči z obou kontinentů mají potenciál posouvat tento sport
stále na vyšší úroveň. Pro diváky byl tento zápas jasnou pozvánkou na druhé klání těchto dvou
výběrů, které se uskuteční již 5. ledna v Praze.
Autor: Věra Novotná
Autor fotografií: Jiří Šimeček
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