Začal další ročník sledgehokejové ligy - jediný obhájce titulu ze Zlína vyhrál oba zápasy
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Nový ročník České sledge hokejové ligy odstartoval v sobotu a v neděli na třech zimních
stadionech. Průběh všech zápasů jste mohli znovu sledovat živě na http://www.onlajny.com .
Hlavním partnerem soutěže se nově stala společnost Pražská energetika. Sezóna 2012/2013
se bude muset obejít bez celku kolínských Draků. Dvojnásobní mistři republiky se nepřihlásili
do soutěže z důvodu nedostatečného počtu hráčů, a tak řadu středočeských tváří uvidí
fanoušci hostovat v jiných dresech.
Snížení počtu účastníků ale liga nezaznamená, po pauze se do její tabulky vracejí Kohouti z
Olomouce. V obnovené premiéře se představili na ledě Českých Budějovic, kterým podlehli
0:2.
Jako první zkřížili v novém ročníku hokejky karlovarští Žraloci s borci ze Studénky v Ostrově
nad Ohří. Severomoravané by rádi přenechali nepostupového černého Petra někomu jinému, a
tak oznámili hostování trojice polských reprezentantů Flis, Czyz a Truszkowski. Karlovarské
slušně potrápili, když dokázali z jednoznačně rozehraného zápasu, ve kterém Žraloci vedli 4:0,
udělat drama do poslední minuty. Zásluhou branky Michala Geiera ve 37. minutě přesto vyhrály
Vary, o jediný gól - 5:4.
Úřadující šampióni ze Zlína začali na Spartě, kam se z Kolína vrací obránce Martin Němec a
posílit pražskou sestavu přišel i útočník Jiří Raul. Zlínu vypomáhá v útoku Zdeněk Šafránek. V
prvním zápase se ale brankově neprosadil, na sparťany stačila osvědčená dvojice Hábl-Palát,
která zaznamenala dohromady 3 góly, zatímco za Spartu vstřelil jen jediný ex-zlínský Jan
Zapletal.
Herní systém soutěže zůstává beze změny. Po základní části ve formátu každý s každým
doma a venku rozehrají čtyři postoupivší play-off na dvě vítězná utkání. Nový mistr bude znám
nejpozději 10. března 2013.
Jan Chlubna, (ant)
Výsledky zbylých zápasů nezmíněných v textu: HC Sparta Praha - HC Sledge
Studénka
8:0
SHC Kings České Budějovice - SHK
Pardubice 1:3
SKV Sharks Karlovy Vary - SHK LAPP
Zlín
2:3 (sn)

1/1

