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REGION (sch) – Podzimní 
část Tip ligy dei nitivně skon-
čila a většina výherců se již 
těší ze svých cen. Dnes vám 
přinášíme některé zajímavos-
ti z této populární soutěže. 

Tip liga si mezi čtenáři na-
šla velkou oblibu. V našem 
okrese se odehrálo již šest-
náct kol a na jaře začne se-
dmnácté.

Během třinácti soutěžních 
kol se na kuponech objevovala 
mužstva našeho regionu, ale 

také celky mimo okres. V pod-
zimní části Tip ligy jsme vám 
nabídli 47 okresních týmů z 
různých soutěží. Přinášíme 
vám přehled regionálních cel-
ků, které se na kuponech obje-
vily. Pořadí podle počtu účas-
tí na kuponech: 10 – Třinec, 
Sedliště, Dobrá, 9 – Brušperk, 
Frýdek-Místek, Fryčovice, 8 – 
Hnojník, Vendryně, Mosty, 7 – 
Dobratice, Oldřichovice, Lís-
kovec, 6 – Hrádek, Palkovice, 
Baška, Vojkovice, 5 – Frýdek-

Vítězem posledního, 13. kola se stal Michal Novák z Raškovic, který v celkovém hodnocení skon-
čil šestý.  foto: FM – TOMÁŠ MACHÁLEK

Jiří Gola z Čeladné skončil na pátém místě. Za své umístění 
obdržel soutěžící poukázku od restaurace U Splavu v hodnotě 
tři sta korun.  foto: FM – ROBERT SCHEDLING

Vítězové Tip ligy převzali ceny
Mikulášský volejbal

DOBRÁ – V sobotu 3. pro-
since se v tělocvičně ZŠ 
Dobrá uskuteční již 13. roč-
ník tradičního volejbalové-
ho turnaje smíšených druž-
stev – Mikulášský turnaj. 
Pořadatelé slibují účast 
dvanáctí celků nejen z na-
šeho okresu, ale i ze soused-
ního Slovenska a Polska. 

Turnaj ve stolním 
tenise

FRÝDEK-MÍSTEK – Dne 26. 
listopadu se v tělocvičně 
2. ZŠ ve Frýdku uskuteční 
již osmý ročník Alda Cupu 
– turnaje ve stolním teni-
se neregistrovaných hráčů. 
Turnaj odehraje dvanáct-
ka přihlášených. V minu-
losti se nejvíce dařilo Ale-
ši Mokryšovi, který turnaj 
vyhrál celkem třikrát.

Házenkáři 
v semii nále

FRÝDEK-MÍSTEK – Extrali-
govým házenkářům SKP 
Frýdek-Místek se podařilo 
postoupit do závěrečné fáze 
Českého poháru, když na 
domácí palubovce porazili 
jičínský Ronal 33:31. V se-
mifi nále, které se odehraje 
27. a 28. prosince v Lovosi-
cích, se Frýdečtí střetnou 
s jedním z trojice postupu-
jících Lovosice, Karviná či 
Hranice.  (red)

FRÝDEK-MÍSTEK (mar) – V druholigovém derby nakonec hoke-
jisté Poruby vrátili hráčům Frýdku-Místku porážku z domácí-
ho prostředí.

Lépe do utkání vstoupili hosté, kteří se v polovině 2. minuty 
radovali ze vstřelené branky. Porubští byli i nadále aktivnější, 
ale další branky i díky dobře chytajícímu Láníčkovi nepřida-
li. Až ve 37. minutě dostal zpětnou přihrávku domácí Krutil od 
O. Sluštíka a bylo srovnáno. Domácí hráči po vyrovnání ožili a 
jejich tlak přinesl o dvě minuty později další ovoce. Úspěšným 
střelcem byl Ondřej Sluštík. Třetí třetina opět přinesla zvrat 
v utkání. Hosté nejprve v 52. minutě zásluhou zkušeného Kray-
zela srovnali na 2:2. V 57. minutě vystřelil hostující Piskura a 
brankář Láníček si vstřelil nešťastně vlastní branku. „Já před 
sebou toho moc neviděl. Pak mě najednou trefi l puk do špuntu 
a já si jej následně srazil nešťastně špičkou hokejky do vlastní 
branky,“ přiznal po utkání ochránce domácí svatyně. V závě-
rečné power play se již domácí diváci vyrovnání nedočkali. 

Ve středečním 22. kole hrají frýdecko-místečtí hokejisté opět 
s týmem ze spodní části tabulky. V domácí hale hostí od 18 ho-
din celek Nového Jičína. Další utkání je pak čeká v neděli 27. 
listopadu, kdy od 17.30 hodin hrají na ledě Vsetína.

REGION (jur) – Beskydská ama-
térská hokejová liga pokračova-
la v minulém týdnu svým devátým 
kolem.

Deváté kolo BAHL na začátek 
svedlo proti sobě soupeře z obou 
konců tabulky. Poslední Kozubo-
vá hostila druhé Torpedo. Zápas 
byl od začátku velmi vyrovnaný, 
s minimem šancí. Boje se odehrá-
valy převážně ve středním pásmu. 
Oba týmy precizně bránily a gólma-
ni byli zaměstnáni pouze střelami 
ze středního pásma. První třetina 
tak skončila bez gólu. Druhá část 
byla však jako přes kopírák, mini-
mum šancí, pár střel. Oba týmy 
tak do třetí třetiny šly za bezbran-
kového stavu a vše nasvědčova-
lo, že se zřejmě rozhodně v nájez-
dech. Kozubová se však po chytré 
kombinaci dostala do útočné třeti-
ny a po rychlé výměně u mantine-
lu napřáhl z mezikruží Lisztwan 
a vymetl růžek Janošíkovy bran-
ky. Torpedu však stačily čtyři 
minuty na to, aby potrestalo chy-
bu Kozubové. Nikým neatakovaný 
Hovorka dostal puk před branku a 
střelou k tyči vyrovnal. Zápas pak 
už do konce třetí třetiny více šan-
cí nenabídl, takže se jely nájezdy. 
V nich byli úspěšnější hráči Torpe-
da, hlavně díky třem proměněným 
nájezdům Strnadela. Oba celky si 

bod za remízu zasloužily, šťastněj-
ší Torpedo však bere bod navíc.

Ve druhém zápase se utkala 
družstva Hrádku a Mostů. Sta-
tistiky Hrádku budily respekt. V 
dosavadních osmi zápasech doká-
zal sedmkrát zvítězit. Dynamo se 
však pustilo do soupeře nebojác-
ně. V polovině utkání vedlo již 3:0. 
Hrádku se deset minut před kon-
cem podařilo snížit na 3:1 a vypa-
dalo to na pořádné drama. To 
však rázně odmítl třígólový stře-
lec večera Roman Puczok a po pár 
vteřinách opět vrátil Dynamu tří-
gólový náskok. Když pak Hrádek 
nevyužil minutu a půl dlouhou 
přesilovku pět na tři, bylo o vítě-
zi rozhodnuto. Dynamo podržel 
gólman Mucha výbornými zákro-
ky. Po bojovném výkonu porazily 
Mosty Hrádek 5:1.

Ve třetím utkání večera nastou-
pily týmy Monsters a Czarne 
Pantery. Po úvodním oťukává-
ní pomohla k prvnímu gólu Mon-
sters využitá přesilovka v 5. minu-
tě. Czarne Pantery dokázali rychle 
odpovědět a po 19 sekundách bylo 
srovnáno. O minutu později však 
po další brance v síti Panterů zís-
kali Monsters vedení zpět na svo-
ji stranu. Rozhodující fáze utká-
ní nastala krátce po startu druhé 
třetiny, kdy Monsters nasázeli sou-

peři během necelých dvou minut 
tři branky. V této třetině přidali 
hosté ještě další dva přesné zása-
hy a o vítězi bylo prakticky roz-
hodnuto. V závěrečné části se již 
diváci dalších branek nedočkali, a 
tak si ostravští Monsters odvezli 
zasloužené tři body.

V posledním zápase kola se utka-
li dva tradiční rivalové – hokejis-
té Stříteže a Buldoci. Mnohem lep-
ší vstup do zápasu měla domácí 
Střítež, která po odehraných dvou 
minutách vedla dvougólovým rozdí-
lem. Buldoci se z této úvodní sprchy 
rychle oklepali a v 6. minutě doká-
zali snížit. Závěr třetiny však patřil 
opět Technikům, kteří přidali další 
dva góly, a vyhráli tak první dějství 
4:1. Ve druhé třetině si domácí slib-
né vedení kontrolovali a navrch při-
dali další tři branky. Třetí třetina, 
poznamenaná řadou vyloučení, kro-
mě dvou gólových momentů již moc 
hokejové krásy nenabídla. Utká-
ní tak skončilo zaslouženým vítěz-
stvím Stříteže 8:2.

Torpedo Havířov využilo zaváhá-
ní Hrádku a snížilo svoji bodovou 
ztrátu na lídra na pouhé dva body. 
Další čtyři celky (Czarne Pantery, 
Technici Střítež, Monsters Ostrava 
a Dynamo Mosty) jsou pak vtěsná-
ny do rozmezí tří bodů. Z chvostu 
tabulky se díky bodu proti Torpe-

du odpoutala Kozubová. S posled-
ními Buldoky pak již mají poměr-
ně velkou ztrátu pěti, respektive 
šesti bodů na mostecké Dynamo.

Pro fanoušky BAHL připravilo 
vedení soutěže zajímavou novin-
ku. Tou je možnost tipování výsled-
ků jednotlivých zápasů. Za každý 
správný tip na skóre obdrží tipují-
cí sedm bodů. Další body je možné 
získat za správný rozdíl ve skóre 
(čtyři body) či za uhodnutí vítěze 
daného zápasu (tři body). Nejlep-
ší tipující bude odměněn na finá-
lovém dni věcnou cenou. Neváhej-
te poměřit svůj odhad s ostatními 
tipujícími. K tipování je zapotřebí 
se zdarma zaregistrovat na webu 
soutěže – www.bahl.cz.

Týmem kola bylo zvoleno Dyna-
mo Mosty, které jako první celek 
v sezoně porazilo Hrádek v základ-
ní hrací době. Ocenění Nejlep-
ší hráč kola si v 9. kole vystřílel 
Roman Puczok, který vsítil Hrád-
ku tři branky.

VÝSLEDKY: HC Kozubová – Tor-
pedo Havířov 1:2 (0:0, 0:0, 1:1) na 
sam. nájezdy. Branky: 28. Lisztwan 
(Mechel) – 33. Hovorka (Ručil), Str-
nadel sam. nájezd. HC Dynamo Mos-
ty – HC Hrádek 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Bran-
ky: 12. J. Juroszek (R. Szmek), 21. 
Lysek (T. Pieter), 24. Puczok (Lysek), 
29. Puczok (J. Juroszek), 39. Puczok 

(Lysek) – 29. Branczyk (M. Pav). HC
Czarne Pantery – HC Monsters Ostra-
va 1:7 (1:2, 0:5, 0:0). Branky: 5. Cha-
lupa (Klega), 7. Chalupa (L. Botur), 
15. Chalupa (Frolík), 15. Janík (Cha-
lupa), 17. Frolík (R. Botur), 21. Spě-
váček, 26. Koláček (L. Botur) – 6. 
Wójcik. HC Technici Střítež – HC
Buldogs 8:2 (4:1, 3:0, 1:1). Branky:
1. Garbulinský (J. Swienczek), 2. J.
Swienczek (Čimpel), 11. T. Swienczek
(M. Trpišovský), 13. Garbulinský (T.
Swienczek), 20. Čimpel (Garbulin-
ský), 20. M. Trpišovský (Tomanek),
26. Čimpel (J. Swienczek), 32. J. Swi-
enczek (Nogol) – 6. Cichý (Čmiel), 38. 
Lysek (Kurowski).

Zápasy 10. kola (čtvrtek 24. 
listopadu): HC Buldogs – HC Mon-
sters Ostrava (19.15), HC Czarne 
Pantery – HC Hrádek (20.30), HC 
Dynamo Mosty – Torpedo Havířov 
(21.45), HC Kozubová – HC Techni-
ci Střítež (23.00).  

TABULKA

 1. Hrádek 9 7 0 2 42:30 21
 2. Havířov 9 7 0 2 37:21 19
 3. Pantery 9 5 0 4 30:29 15
 4. Střítež 9 5 0 4 36:28 15
 5. Monsters 9 4 0 5 35:38 13
 6. Mosty 9 4 0 5 24:30 12
 7. Kozubová 9 2 0 7 19:30 7
 8. Buldoci 9 2 0 7 15:32 6

Hokejisté padli doma s Porubou 

HC FRÝDEK-MÍSTEK – HC PORUBA 2:3
(0:1, 2:0, 0:2) 

Branky: 37. Krutil (O. Sluštík), 39. O. Sluštík (Mach, Gogol-
ka) – 2. Khayretdinov (Krayzel), 52. Krayzel (Matějný), 57. Pis-
kura (Pavlačka). Rozhodčí: Škrobák – Mrákava, Vaněk. Vylou-
čení: 5:8, bez využití. Diváci: 318.

Frýdek-Místek: Láníček – Podešva, Jindřich, Kudláček, 
Gajda, Měkýš, Michalčík, Pauliak, J. Sluštík, Kabeláč, Rozum,
Diviš, Matysz, Gogolka, Štubňa, Gančarčík, Mach, O. Sluštík,
Hrubý, Krutil. Trenér: Radim Nečas.

Další výsledky 21. kola: AZ Havířov – HC Valašské Mezi-
říčí 3:1, HC Zubr Přerov – Jestřábi Prostějov 1:2, HC Uherské
Hradiště – HC Nový Jičín 4:3 po sam. nájezdech, VHK Vsetín – 
HC Karviná 2:1 po prodloužení. HC Slezan Opava volno.

 
TABULKA

 1. AZ Havířov 19 13 3 0 0 3 75:44 45
 2. Jestřábi Prostějov 19 13 0 0 1 5 76:43 40
 3. HC Karviná 19 11 1 0 2 5 75:53 37
 4. Slezan Opava 19 11 1 0 2 5 73:55 37
 5. Zubr Přerov 19 12 0 0 1 6 66:52 37
 6. VHK Vsetín 20 11 1 0 0 8 59:55 34
 7. Val. Meziříčí 19 8 3 0 1 7 60:59 31
 8. Frýdek-Místek 19 5 0 0 2 12 47:67 17
 9. Uh. Hradiště 19 4 1 0 1 13 63:107 15
 10. Torax Poruba 19 4 0 0 0 15 39:57 12
 11. Nový Jičín 19 2 1 0 2 14 36:77 10

tabulka

město – vesnice počet hráčů 
na podzim

Frýdek-Místek 144

Frýdlant n. O. 31

Třinec 21

Sedliště 18

Kozlovice 16

Dobrá 15

Nošovice 13

Baška 13

Fryčovice 13

Jablunkov 12

Čeladná 11

Ostravice 9

Raškovice 8

Vojkovice 8

Hodoňovice 7

Horní Tošanovice 7

Palkovice 6

-Místek B, Jablunkov, Řepiště, 
Lučina, Staré Město, 4 – Koz-
lovice, Raškovice, Čeladná, 
Staříč, 3 – Bystřice, Metylovi-
ce, Frýdlant n. O. A, 2 – Chle-
bovice, Nebory, Hukvaldy, 1 – 
Smilovice, Nošovice, Dobrá B, 
Frýdlant n. O. B, Fryčovice B, 
Janovice, Písek, Kunčice p. O., 
Václavovice, Ostravice, Návsí, 
Staříč B, Tošanovice, Milíkov, 
Lískovec B, Nýdek.

Od jarních měsíců tak opět 
budete mít možnost potvrzo-

vat své znalosti okresního 
fotbalu s ostatními čtenáři 
našeho okresu – i s těmi přes-
polními. Stojí za připomenu-
tí, že na jaře začne zcela nové 
kolo, kdy všichni budou mít na 
začátku Tip ligy nulu na kon-
tě získaných bodů. Závěrem 
bychom velice rádi poděkova-
li vedení a personálu restau-
račních zařízení a heren, dále 
pak potravin, pumpy, večer-
ky, ve kterých máme umís-
těny sběrné boxy na kupony, 

za skvělou spolupráci během 
trvání Tip ligy. 

V podzimní části Tip ligy 
se do hry zapojilo 451 soutěží-
cích, z toho 401 mužů a 50 žen 
(jaro 2011 – 497, podzim 2010 
– 502, jaro 2010 – 490, podzim 
2009 – 504, jaro 2009 – 447, pod-
zim 2008 – 645 a jaro 2008 – 552 
čtenářů). 

V tabulce naleznete počet 
tipujících z jednotlivých měst 
a obcí, kde se do hry zapojilo 
minimálně šest čtenářů. 

Tým Hrádku překvapivě prohrál s hráči Mostů


