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Sportovec roku 2012: Hokej má v anketě šest nominací
Městský dům v Přerově bude ve středu 13. března dějištěm
galavečera „Sportovec roku 2012 města Přerova“. Do tradiční ankety, kterou společně pořádají marketingová společnost ČOK-CZ, Přerovský a Hranický Deník, Decaro rmg a
také město Přerov, je přihlášeno 63 sportovců, trenérů a
kolektivů dospělých i mládeže, profesionálů či amatérů. V
několika kategoriích má své zastoupení samozřejmě také
hokejový klub HC ZUBR Přerov. Do letošního, celkově už
patnáctého ročníku ankety, vstupuje nejpopulárnější sport
přerovského regionu se šesti nominacemi.

KOLEKTIV – MLÁDEŽ
Starší dorostenci HC ZUBR Přerov: Vyhráli první ligu a účastnili se baráže o extraligu, v níž obsadili druhé místo, znamenající postup do nejvyšší soutěže. Za celou uplynulou sezónu 2011/2012 zvítězili v celkem osmatřiceti zápasech a
pouze čtyři prohráli.

TRENÉR ROKU
Aleš Verlík: S týmem staršího dorostu HC ZUBR Přerov postoupil do extraligy. Mančaft pod jeho vedením vyhrál první
ligu, skupinu Východ a v pětičlenné baráži vybojoval druhé
postupující místo mezi českou elitu.

KRAJÁNEK
Tomáš Kundrátek (Washington Capitals): Třiadvacetiletý
obránce je prvním odchovancem přerovského hokeje, který
okusil slavnou NHL. V loňské sezóně odehrál za Washington
pět utkání a v letošním zkráceném ročníku je opět v prvním
týmu Capitals.
Jakub Svoboda (HC Kometa Brno): Také velmi úspěšný odchovanec přerovského hokeje. Se svým klubem měl fantastické play-off, které Kometa završila druhým místem v extralize. Svoboda Brnu pomohl ve 20 zápasech 7 brankami a 8
asistencemi a skončil třetí v kanadském bodování play-off.
Poté ještě nakoukl i do seniorské reprezentace na posledním turnaji Euro Hockey Tour a v letošní sezóně se zúčastnil
reprezentačních turnajů ve Finsku a Rusku.

AKCE ROKU
Mistrovství světa dívek do 18 let: Tento pátý šampionát se

uskutečnil ve dnech 31. prosince 2011 až 7. ledna 2012 ve
Zlíně a v Přerově. Mistrovství světa žen do osmnácti let v
České republice vytvořilo nový rekord v návštěvnosti. Celkem ho navštívilo 17 477 diváků – v Přerově 11 707, ve
Zlíně 5 770. Ve srovnání s průměrem ženských šampionátů
v této věkové kategorii byla návštěvnost více než trojnásobná. Zápas o páté místo mezi ČR a Finskem si nenechal ujít
rekordní počet 3250 diváků. V Přerově padly všechny návštěvnické rekordy šampionátů. Hlavním organizátorem byl
za HC ZUBR Přerov Lubomír Svoboda.

SÍŇ SLÁVY
Do síně slávy přerovského sportu letos vstupuje Vojtěch
Burian, zakladatel spádových hokejových tříd v Přerově a
dlouholetý zástupce ředitele na ZŠ Želatovská v Přerově. V
roce 1971 byl v Přerově otevřen nový zimní stadion a o rok
později byla vytvořena spádová třída. Vojtěch Burian tehdy
vyhledal ve spolupráci s komisí mládeže při TJ Meochema
talentované žáky ze všech základních škol v Přerově a blízkém okolí a vytvořil spádovou třídu, a v dalších letech v tom
pokračoval. Za celou dobu své kariéry pracoval s řadou hráčů, kteří se uplatnili ve vyšších hokejových soutěžích. Byli to
například Venkrbec, Václavíček, Ryšánek, Kaděra, Plášek,
Vojtek a další.
V kategorii Trenér roku je nominán také Jindřich Šejba fitness trenér federace INBA, který spolupracuje s přerovským
hokejem. Kompletní přehled všech nominací zveřejnil Přerovský Deník.

V dubnu ještě brusle
neschovávejte.
Na letošní duben připravujeme pro fanoušky hokeje na rozloučení se sezónou malý
dárek. Od 12.4– do 14.4 by se měl v Přerovské Meoaréně uskutečnit turnaj 4 kategorie U16 za účasti mladých hokejistů CZE,
RUS, SWE, FIN. Sledujte náš web a Deník
Nové Přerovsko
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02. 03. 2013 začíná play off
Přerovští Zubři se pohybují na předních místech druholigové tabulky a v současné době je jasné že čtvrtfinále play off budou začínat doma. Proto na sobotu
2. března si nic neplánujte. Začíná totiž vyvrcholení
zatím velmi úspěšné sezóny. Na první zápas, který
bude 2.3 začínat v obvyklých 17 hodin bude pro fa-

Nezapomeňte na play off 2.3.2013 v 17.00
noušky přichystána řada překvapení.

EBEL je nejofenzivnější elitní ligou v Evropě
Pár kol před koncem nadstavbové části je téměř jisté, že
Erste Bank Eishockey Liga obhájí titul nejofenzivnější
elitní hokejové soutěže v Evropě. V dosavadních 294
utkáních týmů z Rakouska,
Slovinska, Maďarska, Chorvatska a Česka padlo 1839
branek, což činí průměr
6,26 gólů na zápas. Naopak švédská Elitserien vychází z porovnání osmi
nejkvalitnějších evropských
lig jako nejdefenzivnější.
EBEL se v posledních letech na přední příčky, co se počtu
vstřelených branek týká, řadí pravidelně. V letošním ročníku svůj náskok na první příčce ještě zvýraznila. Zatímco
loni se průměr branek na zápas těsně přehoupl přes šest,
v aktuální sezóně vystoupal o další více jak dvě desetiny.
Nejofenzivnějším celkem je Villach, v jehož zápasech
padlo více jak 7 branek na utkání. Naopak nejméně gólů
viděli diváci v duelech Vídně, zejména díky propracované
defenzivě Capitals. Znojmo se s průměrem 6,48 gólů na
zápas řadí do horní poloviny ligy.
Za nejdefenzivnější evropskou soutěž lze označit s necelými pěti brankami na utkání švédskou Elitserien, následují finská SM-liiga a ruská KHL. Diváci české extraligy se
prozatím v letošní sezóně mohli těšit z necelých šesti gólů
na utkání, a tuzemská nejvyšší soutěž tak v žebříčku obsadila čtvrté místo.
1.

EBEL

6,26

2.

NLA (Švýcarsko)

6,06

3.

Extraliga (Slovensko)

6,00

4.

Extraliga (Česko)

5,83

5.

DEL (Německo)

5,74

6.

KHL

5,35

7.

SM-liiga (Finsko)

5,31

8.

Elitserien (Švédsko)

4,76

PLAY-OFF 2013: Poznačte si v kalendáři
důležitá data!
Po skončení základní části je v letošní sezóně překvapivě dlouhá
doba volna. Týmy totiž budou mít ještě devět dní na to, aby před
vypuknutím čtvrtfinále play-off řádně potrénovaly. Další program už
ovšem bude velmi náročný. Po vzoru loňského roku se bude hrát
každý druhý den, a to na tři vítězné zápasy. V případě vyrovnané
série až na pět utkání tak bude odpočinek téměř nulový, pouze před
finále byl vložen jeden den navíc. Pořadatelství se vždy střídá po
jednom zápasu.
Zubři si letos v dlouhodobé části připsali celou řadu výborných výsledků a pozici pro play-off budou mít díky nim velmi dobrou. Již teď
je jasné, že neskončí hůře, než druzí, takže čtvrtfinále, i případné
semifinále, budou začínat na domácím ledě MEO Arény. Pokud se
jim ve zbylých zápasech se Vsetínem a s Porubou zadaří a uhájí
náskok před Havířovem, tak obsadí dokonce první místo. Domácí
prostředí by proto měli zaručeno i ve finále, které je velkým přáním
fanoušků. Letošní play-off potrvá po celý měsíc březen.

PROGRAM ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF:
sobota 02.03.2013 17:00
1. zápasy
1 - 8
2 - 7
3 - 6
4 - 5
pondělí 04.03.2013 18:00
2. zápasy
8 - 1
7 - 2
6 - 3
5 - 4
středa 06.03.2013 18:00
3. zápasy
1 - 8
2 - 7
3 - 6
4 - 5
pátek
08.03.2013 18:00
případné 4.
8 - 1
7 - 2
6 - 3
5 - 4
neděle 10.03.2013 17:00
případné 5.
1 - 8
2 - 7
3 - 6
4 - 5
PROGRAM SEMIFINÁLE PLAY-OFF:
úterý
12.03.2013 18:00
1. zápasy
čtvrtek 14.03.2013 18:00
2. zápasy
sobota 16.03.2013 17:00
3. zápasy
pondělí 18.03.2013 18:00
případné 4.
středa 20.03.2013 18:00
případné 5.
PROGRAM FINÁLE PLAY-OFF:
sobota 23.03.2013 17:00
1. zápas
pondělí 25.03.2013 18:00
2. zápas
středa 27.03.2013 18:00
3. zápas
pátek
29.03.2013 18:00
případný 4.

zápasy
zápasy

zápasy
zápasy

zápas

