Komentáre k zápasom 7. kola HbLM 8. mája 2017
13:00 Bláznivé Banány - All Reds
7. kolo sa začalo už o 13:00 kvôli vyťaženosti hráčov aj v iných ligách z jedného aj druhého tímu.
Išlo o derby kola o 1. miesto po základnej časti, bolo sa na čo pozerať. Skóre otvorili hráči
Bláznivých Banánov, no All Reds ešte do sirény stihli odpovedať dvomi gólmi. V druhej tretine
pridali hráči All Reds 3 góly, Banány jeden. V tretej dali po góle oba tímy, hráči All Reds sa
previnili faulom pár minút dokonca a keďže Banány nemali čo stratiť, skúsili hru bez brankára
v ktorej však len inkasovali ďalší gól.
Konečný stav: Bláznivé Banány 3:7 All Reds
Hráč zápasu: Maroš Tóth - 2 góly + 1 asistencia (v oslabení o dvoch hráčov strelil posledný gól)
14:00 Saliby Wild - Rebels
Zápas medzi 5. a 4. v tabuľke. Zápas otvorili dvomi gólmi hráči Salíb. Rebels sa podarilo skórovať
až v druhej tretine, no len dvojgólovo, zatiaľ čo Saliby zvýšili svoj náskok o 3 góly. V tretej tretine
sa snažili Rebeli dobehnúť svoje 3-gólové manko, no neúspešne. Skórovali 2 krát a Saliby až 4 krát.
Končený stav: Saliby Wild 9:4 Rebels
Hráč zápasu: Branislav Béger- 5 gólov +(Uznanie pre Radovana Keszeliho, ktorý odchytal zápas aj
napriek zlému zdravotnému stavu)
16:00 HBK Vikings – Xaus Boys Nitra
Tiež veľmi zaujímavý zápas medzi 6. a 3. v tabuľke, no s rozdielom len vtedy len troch bodov.
Opäť nervózny, bojovný súboj s množstvom vylúčení, najmä na strane Nitry. Prvú tretinu o jeden
gól lepšie zvládli hráči Vikings v pomere 3:2. Druhú tretinu opäť vyhrali v pomere 2:1 a tretia tak
isto ako druhá o jeden gól 2:1. HBK Vikings v tabuľke nižšie tak zvládli ťažký zápas, poradili si so
súperom a tak sa poradie tímov poprehadzovalo a do ďalšej časti je tabuľka veľmi vyrovnaná.
Konečný stav: HBK Vikings 7:4 Xaus Boys Nitra
Hráč zápasu: Roman Mizera - 3 góly + 1 asistencia
17:00 HBK Šaľa – HBC Íreg
Posledný zápas bol aj zápas o posledné miesto. Ani jeden z týchto tímov si v doterajších zápasoch
nepripísal ani bod a práve v tomto kole musela prísť bodová odmena pre jedno z mužstiev. Lepšie
začali hráči Šale, ktorí v prvú tretinu vyhrali 2:0. Druhá tretina bola gólovo aktívnejšia, ale tiež
skončila o 2 góly v prospech pre Šalu, presnejšie 4:2. V závere Íreg dal ešte jeden gól, no Šala
odpovedala tromi a tak si prvé tri body pripísala Šaľa.
Konečný stav: HBK Šaľa 9:3 HBC Íreg
Hráč zápasu: Marián Belák - 3 góly + 1 asistencia
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