Komentáre k zápasom 6. kola HbLM 6. mája 2017
14:00h All Reds – HBK Vikings
Prvý napínavý zápas bol hneď od začiatku bojovný, All Reds malo o niečo väčšiu prevahu na
loptičke no svoje šance nevyužilo a tak sa k slovu dostalo Vikings. V šanciach boli efektívnejší
a podarilo sa im streliť za prvú tretinu 3 góly zatiaľ čo All Reds len jeden. Samozrejme v druhej
tretine sa bojovalo ďalej a All Reds stihlo dorovnať, dokonca aj pridať ďalší gól na ktorý ale
Vikings stihli odpovedať. V 3. tretine sa tak hralo odznova s nerozhodným stavom 4:4. Táto tretina
však patrila gólovo len hráčom All Reds, ktorý sa presadili 4-krát, zatiaľ čo všetky šance Vikings
stroskotali na brankárovi All Reds.
Konečný stav: All Reds 8:4 HBK Vikings
Hráč zápasu: Miroslav Zelenický (All Reds)- 3 góly + 1 asistencia (+víťazný gól)
15:00 Rebels - HBK Šaľa
Druhý zápas 6. kola priniesol vyrovnaný hokejbal v prvej tretine. Rebeli sa hneď zo začiatku ujali
vedenia. Šaľa odpovedala jedným gólom z hry a jedným samostatným nájazdom, ktorý im poskytli
hráči Rebels. Tu však góly pre Šaľu skončili a viac sa k slovu nedostali. Prvá tretina tak skončila
4:2. V druhej tretine pridali Rebels 3 góly a v tretej, za stavu 7:2, pridalo Rebels ešte ďalších 5
gólov.
Konečný stav: Rebels 13:2 HBK Šaľa
Hráč zápasu: Patrik Vereš (Rebels) - 5 gólov + 2 asistencie
16:00 Xaus Boys Nitra - Saliby Wild
Tento zápas bolo nečakané derby kola. Veľmi napínavý súboj až do poslednej tretiny. Od začiatku
sa hralo zo strany na stranu. Xaus Boys Nitra však doplácalo na svoju nedisciplinovanosť. Celkovo
bolo v zápase mnoho nervov, emócií a vylúčení. V prvej tretine sa o gól viac podarilo streliť hráčom
z Nitry. V druhej tretine tak mali za stavu 3:2 Saliby čo dohnať. Nakoniec sa im to podarilo a táto
tretina skončila v prospech Salíb 2:3 V tretej tretine sa začínalo odznova za stavu 6:6. Zápas bol do
poslednej sekundy vyrovnaný a o víťazovi rozhodoval väčšinu času len jeden gól. Za stavu 8:8 sa
podarilo ešte Xaus Boys streliť jeden gól a Saliby už nemali dostatok času na vyrovnanie.
Konečný stav: Xaus Boys Nitra 9:8 Saliby Wild
Hráč zápasu: Michal Fabry (Xaus Boys Nitra) - 3 góly + 1 asistencia (zaslúžili by si to určite
viacerí hráči)
17:00 HBC Íreg - Bláznivé Banány
Posledný zápas, ktorý ukončil 6. kolo bol celý v réžií Bláznivých Banánov. Bláznivé Banány
v úlohe jasného favorita dali v prvej tretine 5 gólov, v druhej 4 góly a v poslednej opäť 5 gólov, kde
sa im podarilo aj jeden inkasovať.
Konečný stav: Íreg 1:14 Bláznivé Banány
Hráč zápasu: Dušan Dičér (Bláznivé Banány) - 4 góly + 2 asistencie
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