W NIEDZIELĘ

TMH POLONIA BYTOM
VS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
29.11.2015, GODZ. 17.00

PRZYJDŹ NA MECZ
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TMH POLONIA BYTOM
VS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
29.11.2015 (NIEDZ.), 17.00

W NIEDZIELĘ

GRAMY Z SOSNOWCEM
Po zdecydowanie lepszym
początku rozgrywek niż na
przykład w poprzednim
sezonie, apetyty wzrosły
i pierwszym celem Polonii

w tym sezonie był awans
do czołowej szóstki.
Mimo pokonania po wielu
latach posuchy GKS-u Tychy,

mimo zwycięstw z Podhalem
Nowy Targ i Ciarko Sanok,
mimo urwania punktu Cracovii, wejść do grupy silniejszej
jeszcze się nie udało. Pierwszą

TMH POLONIA BYTOM
VS SMS U20
27.11.2015 (PIĄTEK), 18.00

część sezonu niebiesko-czerwoni zakończyli na miejscu
ósmym i teraz grają o jedną
z dwóch pierwszych lokat w
grupie „pod kreską”, by wró-

cić na górę, do ósemki, która
w play offie będzie walczyć
o medale. Przyczyną niezrealizowania pierwotnego celu
było pogubienie raptem kilku

TMH POLONIA BYTOM
VS ORLIK OPOLE
6.12.2015 (NIEDZIELA), 17.00

punktów z innymi rywalami, ale być może w większym
stopniu wydarzenia z piątku,
13 listopada...
kontynuacja, s.2
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PIĄTEK, TRZYNASTEGO

BYTOMSKICH WYDARZEŃ MAJĄCYCH MIEJSCE 13 LISTOPADA NIE DA SIĘ „WYTŁUMACZYĆ” ZWYKŁYM PECHEM. TO BYŁO COŚ GORSZEGO.

P

ZNALEŹLI DZIURĘ W CAŁYM
Przedostatnia kolejka pierwszej
części sezonu, w której dwanaście
zespołów grało jeszcze razem,
przypadła na 13 listopada. Polonia miała wtedy potykać się
z JKH GKS Jastrzębie. Miała,
ale niewiele z tego wyszło. W 7
minucie nasz obrońca, Kamil
Falkenhagen, czysto zaatakował
rywala i wpakował go w bandę.
Przypadek zupełnie naturalny
w tak kontaktowej grze, jaką jest
hokej. Jednak tym razem banda nie wytrzymała i pękła. To
też nic nadzwyczajnego, trzeba
tylko być przygotowanym na
szybką naprawę. Przy Pułaskiego
pracują fachowcy, więc uszkodzona banda została zabezpieczona pleksą. Gry jednak już nie
wznowiono, bo hokeiści z Jastrzębia nie mieli zamiaru wyjść
z szatni, a żeby to jakoś uprawdopodobnić, postawili zarzut, iż
tak naprawiona banda zagraża
zdrowiu graczy. Tak naprawdę,
to goście mieli kłopoty kadrowe
i z trudem uskładali trzy piątki,
a ponownego wyjścia na taflę zakazał im trener.

FOT.: KRZYSZTOF RACKI

rzesądni mówią, że gdy
piątek trafi na trzynasty
dzień miesiąca, to najlepiej
w ogóle nie wychodzić z domu.
Wiemy jednak, że tak się nie da,
tym bardziej że piątek to termin
kolejki ligowej.

˚˚

z sędziowskim mikrofonem i bodaj z monitoringiem, nakazano
rozegranie tego meczu po kilku
dniach w... Katowicach, w hali
przy „Rondzie”.

Speckomisja
z PZHL-u
stwierdziła,
że na obiekcie
Polonii można
grać, po czym
nakazano
powtórzenie
meczu
w...
Katowicach!

U SIEBIE W... „SATELICIE”
Z punktu widzenia hokejowej
centrali mogło to wyglądać na jak
najbardziej sportowe rozwiązanie,
ale było to pójście na łatwiznę.
Okoliczności były takie, że jeszcze
13 listopada Polonia potrzebowała
dwóch zwycięstw, by awansować
do silniejszej szóstki. Ewentualna
i bardzo prawdopodobna wygrana
z JKH pozwoliłaby w niedzielę do
Nowego Targu jechać w zupełnie innych nastrojach, na pewno
lepszych. Ale nawet i tak niebiesko-czerwoni w stolicy Podhala,
gdzie w tym sezonie jeszcze nikt
przyjezdny nie wygrał, zaprezentowali się bardzo dobrze - w
1 min. Błażej Salamon zdobył
prowadzenie, a potem wyrównał
na 2:2. Remis utrzymywał się do
55 minuty, a wtedy Podhale zdobyło gola i złamało bytomski opór.
To mógł być właśnie ten moment,
w którym potrzebna była podbudowa dobrym wynikiem z JKH,
kto wie... W Nowym Targu Polonia straciła więc szansę na grę
z silniejszymi, a potem w „Satelicie” uległa Jastrzębiu 1:2. Trudno
pozbyć się wrażenia, że znów nad
sportem i postawą fair górę wzięło
cwaniactwo.

• Powodów do takiej radości tym razem nie było.

NA UKŁADY ZNÓW
NIE BYŁO RADY
Na nic zdały się zabiegi bytomskich działaczy, łącznie z telefonami do Polskiego Związku Hokeja
na Lodzie, a wiele może wyjaśnić
fakt, iż obserwatorem tego meczu
z ramienia związku był działacz
z... Jastrzębia. Zdenerwowani

kibice ponad godzinę czekali na
decyzję w sprawie dalszych losów
meczu, nie szczędząc przy tym gościom ostrych uwag. Mecz nie został wznowiony, choć sędzia główny nie widział przeszkód w jego
kontynuowaniu, jednak nie miał
na tyle autorytetu, by go jastrzębianie posłuchali. Sprawa miała

oczywiście ciąg dalszy. Przybyła
na bytomskie lodowisko komisja
stwierdziła, że na tym obiekcie
można grać! W takim razie Polonia zażądała walkowera, bo przecież to rywale odmówili występu.
Tu jednak odważnych w PZHL
zabrakło, a ponieważ wspomniana komisja wskazała na problemy

REKLAMA

PHL: BAŁAGANU
CIĄG DALSZY
Unia Oświęcim nie rezygnuje z walkowera za mecz z Sanokiem.

Chodzi oczywiście o liczbę młodzieżowców w drużynie. Za brak
czterech graczy do lat 23 GKS
Tychy przegrał walkowerem (0:5)
wygrany 4:1 mecz z Ciarko Sanok.
Mniej więcej w tym samym czasie
protest w identycznej sprawie złożyła Unia Oświęcim za przegrany
1:2 mecz w... Sanoku. Argumentem
oświęcimian jest niezaprzeczalny
fakt, w drużynie Ciarko czwartym
młodzieżowcem był rezerwowy
bramkarz, który wtedy lodu nie powąchał. Pierwsze odwołanie Unii
zostało odrzucone przez spółkę
Polska Hokej Liga, więc kolejną instancją była Komisja Odwoławcza
PZHL. Ten ostatni organ zgodził
się z argumentami unistów, ale okazało się, że nie może narzucić swej

˚˚

PZHL nie może
narzucić swej
decyzji PHL

BH.PRESSPEKT.PL
CZYTAJ
BYTOMSKI HOKEJ
BEZPŁATNIE
ON-LINE
NA KOMPUTERZE,
TABLECIE I TELEFONIE.

BH
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decyzji PHL, bo tych podmiotów
nic nie łączy. W takim stanie rzeczy
Komisja Odwoławcza złożyła dymisję. Sprawa walkoweru pozostaje
w próżni, bo na razie nie wiadomo,
kto w kolejnej fazie będzie ją rozstrzygał. A grać trzeba...
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Wydawnictwo PRESSPEKT, ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom,
tel. 32 720-97-07, kontakt@bh.presspekt.pl
DZIAŁ GRAFICZNY
LESZEK WALIGÓRA,
TEL. 530-57-97-57
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NA ZLECENIE
Towarzystwo Miłośników Hokeja „Polonia Bytom”,
41-902 Bytom Ul. Pułaskiego 71
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
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BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, tel. (32) 396-71-00, fax (32) 396-71-58
www.bpk.pl, bpk@bpk.pl, www.facebook.com/BPKBytom

PRZEDMIOT NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
dostarczanie wody odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie w nowoczesnych, w pełni ekologicznych oczyszczalniach budowa
i eksploatacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zbieranie i składowanie odpadów na terenie własnego nowoczesnego
i w pełni ekologicznego składowiska odpadów komunalnych produkcja prądu w kogeneracji z biogazu profesjonalna realizacja
inwestycji własnych finansowanych w ramach budżetu przedsiębiorstwa lub zewnętrznych środków finansowych realizacja
inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej podejmowanie działań i inwestycji proekologicznych mających na celu
ochronę środowiska naturalnego i poprawę jego stanu prowadzenie edukacji ekologicznej

WWW.BPK.PL
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TO NIE JEST ELDORADO

PREZES POLONII, ANDRZEJ BANASZCZAK, NA LODZIE SPĘDZIŁ WIĘKSZOŚĆ ŻYCIA, A WIELE RZECZY JESZCZE GO NIEMILE ZASKAKUJE.

BH: - Czy ochłonął Pan już
po mocno skróconym meczu
z JKH GKS Jastrzębie?
AB: - Z natury jestem człowiekiem spokojnym, chociaż nie
ukrywam, że wtedy nerwów było
sporo. Już po fakcie podszedłem
do tamtych wydarzeń zdroworozsądkowo, inaczej mówiąc - ochłonąłem.

jest. Być może akurat ten przeciwnik nam „nie leży”, ale pracujemy
nad rozwiązaniem tego problemu.
ŁATWO NIE JEST
BH: - A jakie jeszcze inne
problemy was gnębią?
AB: - Borykamy się z „tyłami”,
które są pozostałością ostatnich
lat. Działamy dwutorowo, żeby
spłacać wierzycieli, a jednocześnie prowadzić też działalność
codzienną. W sensie organizacyjno-finansowym jest to ciężki
sezon. Tu nie ma żadnego eldorado. Ciężko pracujemy, żeby
wyjść na prostą i jeszcze trochę
czasu na to potrzeba.

ZNALEŹLI FURTKĘ
BH: - Więc teraz, na spokojnie, jakby Pan określił to, co
się wówczas stało?
AB: - Na lodzie grałem przez
wiele lat, więc mam pojęcie tym,
co się może zdarzyć w takich czy
innych sytuacjach. Uważam,
że trener jastrzębian wykorzystał sytuację, gdy sędzia zapytał
go o decyzję co do kontynuacji
gry. Oprócz naszych zawodników, brak jego zgody najbardziej
uderzył w kibiców, to oni zostali
przede wszystkim oszukani. Po
naprawie bandy żadnego zagrożenia nie było! Mający problemy
kadrowe goście znaleźli furtkę, by
się wywinąć.
BH: - Trudno chyba było zawodnikom o tym zapomnieć,
grając po dwóch dniach
na lodowisku w Nowym
Targu...
AB: - Na pewne te wydarzenia miały wpływ na to, co było
potem. Gdybyśmy wygrali z Jastrzębiem, to z Podhalem gralibyśmy o wszystko, a wtedy
nastawienie jest inne. Kolejnym
zaskoczeniem był fakt, że mimo
iż nasze lodowisko było gotowe,
powtórkę z JKH nakazano grać
w Katowicach, nawet jeśli po
porażce w Nowym Targu ten
mecz nic już nie zmieniał. Prawdą jednak jest, że przegraliśmy
dwa ostatnie spotkania pierwszej części rozgrywek i silniejsza
szóstka odjechała.

• Prezes Polonii poznał hokej z tej drugiej strony.

NIE NAJLEPSZA RUNDA
BH: - Ale może te dwa
ostatnie mecze nie byłyby
tak znaczące, gdyby wcześniej uchronić się przed
niespodziewanymi raczej
stratami z innymi przeciwnikami.
AB: - W drugiej rundzie pierwszej fazy sezonu nie graliśmy za
dobrze. Gdzieś uciekła koncentracja, a i rywale podchodzili do
nas inaczej. W tej części wygraliśmy tylko trzy mecze, z tymi
najsłabszymi. Ironizując, powiedziałbym, że zaczęliśmy sezon
za... dobrze, więc potem przyszło
rozczarowanie.

BH: - To o co teraz Polonia
będzie walczyć?
AB: - To oczywiste! O play off.
Cel jest jasny - wygranie tej grupy, czyli siódme miejsce przed
ostateczną rozgrywką. Orlik ma
nad nami sześć punktów przewagi, ale jeśli wrócimy na odpowiednie tory i uwierzymy, że
można - wszystko staje się realne.
Przecież nasi hokeiści już pokazali, że potrafią wygrywać z najlepszymi.
BH: - Ale z opolskim rywalem w tym sezonie nie
wygrali!
AB: - Fakt, jesteśmy z nim na 0:3,
ale wiara w powodzenie na pewno

BH: - Niedawno w zespole
nastąpiła zmiana: Łotysza
Edgarsa Cgojevsa zastąpił
Czech Michal Pszurny - to
był dobry pomysł?
AB: - Edgars zaraz po przyjeździe zrobił na nas bardzo dobre
wrażenie, potem jednak gasł.
Wychodzę z założenia, że obcokrajowiec musi być liderem,
więc musieliśmy się rozstać.
Z Michalem umówiliśmy się, że
dostanie szansę pokazania się.
Nie zdołał nas jednak do siebie
przekonać i też już wyjechał. Nie
budujemy drużyny na słabszą
szóstkę, tylko na play off, gdzie
w pierwszej rundzie możemy się
spotkać z Cracovią, Tychami,
może z Podhalem, więc cały czas
pracujemy nad wzmocnieniem
składu i tak będzie do końca
okienka transferowego. Zapraszamy zawodników na testy, ale
na razie nie przyjechał taki, którego chcielibyśmy zatrzymać.
PRZEPISY SĄ DZIWNE
BH: - Nowego bramkarza zapewne nie będziecie szukać,
ale trzeba wypełnić przepis
mówiący, że zagraniczny

˚˚

Cel jest jasny
- wygranie grupy, czyli siódme
miejsce przed
play offem.
Jeśli wrócimy
na odpowiednie
tory i uwierzymy, że można wszystko staje
się realne. Hokeiści już pokazali, że potrafią
wygrywać z
najlepszymi.

golkiper może zagrać maksimum 50 procent meczów
w sezonie...
AB: - Ten przepis to jakieś nieporozumienie. Wiadomo że w naszej bramce numerem 1 jest Filip
Landsman, ale ostatnio w Opolu,
mimo wyniku 2:10, Dominik
Kraus zagrał na wysokim poziomie, tylko reszta drużyny wypadła
słabiej. Już nie najlepiej wyglądał
wcześniejszy mecz, choć wygrany
3:1 z Naprzodem.
BH: - Może zawodnicy nie
otrząsnęli się po tym przegranym awansie?
AB: - Może. Spadki formy zdarzają się i będą się zdarzać...

BH: - ...ale chyba nic wam nie
grozi w piątkowym meczu
z młodzieżą z SMS Sosnowiec?!
AB: - Nikogo nie można lekceważyć! Jednakże start drużyny U-20
w ekstralidze to też dziwny pomysł. Dwanaście zespołów w PHL
zabiło już pierwszą ligę, gdzie dwa
zespoły rozegrały... cztery mecze
i mają po sezonie. Toruń wykupił „dziką kartę” na dwa lata, ale
jeśli spadnie to co? Nie wiem
nawet jak to będzie rozwiązane.
NA LÓD CIĄGNIE
BH: - Pan jeszcze w poprzednim sezonie był filarem
defensywy Polonii. Nie
ciągnie na lód?
AB: - Byłby to chyba pierwszy
przypadek gdyby prezes równocześnie grał, jednak podjąłem się
wyprowadzenia Polonii na dobrą drogę, a to zadanie na pewno trudniejsze. A na lód ciągnie.
Ostatnio trener Dariusz Jędrzejczyk miał braki na treningu, bo
czterech naszych młodzianów
dostało powołanie do kadry na
grudniowe mistrzostwa świata,
więc przebrałem się i wyjechałem
na lód.
BH: - To będziecie w lidze
grać w mniejszym składzie...
AB: - Zabraknie Piotra Bajona,
Kamila Falkenhagena i Łukasza
Krzemienia, a czwarty polonista,
Kamil Filip, jest teraz zawodnikiem SMS-u. Walczę o to żeby
teraz mogli zagrać jeszcze u nas,
a nie... przeciwko nam.
BH: - Jak to przeciwko?
AB: - No właśnie; polska kadra
do lat 20 ma teraz w PLH zastąpić drużynę Orląt i grać w ramach
przygotowań do mistrzostw. To nie
tylko problem Polonii, ale i Jastrzębia, Sosnowca, Nowego Targu. To
też nowum w naszym hokeju...

DOMINUJEMY W KRAJU

W klasyfikacji kanadyjskiej i wśród asystentów ekstraligi Błażeja Salamona i Marcina Słodczyka wyprzedzają tylko gracze przyjezdni

Chociaż od ostatniego notowania
snajperskiej klasyfikacji Błażej Salamon zdobył dwa gole, to jednak
spadł poza podium.
Wyprzedzili go „stranieri”: Fin
z Nowego Targu i Czech z Krakowa. Poloniście pozostaje satysfakcja, że jest w tym sezonie
najskuteczniejszym Polakiem, bo
choć prowadzący w klasyfikacji

kanadyjskiej Amerykanin Michael Cichy ma polskie pochodzenie
i nawet zagrał w naszej kadrze, to
jednak na obywatelstwo jeszcze
czeka.
Miano najlepszego asystenta stracił Marcin Słodczyk, ale - podobnie jak Salamon - pozostaje w tej
specjalności najlepszym „krajowcem”.

KLASYFIKACJA EKSTRALIGI
L.P

IMIĘ I NAZWISKO

PKT

BR

AS

L.P

IMIĘ I NAZWISKO

PKT

BR

AS

1.

Michael Cichy (Orlik)

47

19

28

8.

Mikołaj Łopuski (GKS Tychy)

31

15

16

2.

Jarmo Jokila (Podhale)

38

10

28

9.

Marcin Słodczyk (Polonia)

31

5

26

3.

Petr Szinagl (Cracovia)

36

12

24

10

Maciej Urbanowicz (Cracovia)

30

12

18

4.

Błażej Salamon (Polonia)

35

15

20

5.

Alex Szczechura (Orlik)

33

14

19

6.

Krystian Dziubiński (Cracovia)

33

12

21

7.

Leszek Laszkiewicz (JKH)

31

17

14

POZOSTALI POLONIŚCI: Przygodzki 29-16-13, Demjaniuk 18-9-9,
Frączek 18-5-13, Tomeczko 14-8-6, Działo 13-5-8, Drozd 13-4-9, Cunik
13-2-11, Kłaczyński 6-2-4, Krzemień 4-4-0, Dybaś 4-2-2, Owczarek
4-1-3, Lipsbergs 4-0-4, Kulik 3-1-2, Uherek 3-0-3, Wieczorek 2-2-0,
Pszurny 2-1-1, Dienskiewicz 2-1-1, Falkenhagen 2-1-1, Mazur 1-0-1,
Stępień 1-0-1.

REKLAMA
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EMOCJI NIE ZABRAKNIE
DO KOŃCA ROKU ODBĘDZIE SIĘ JESZCZE OSIEM KOLEJEK

PIĄTEK, 27.11., GODZ. 18.00:
SMS U20 SOSNOWIEC
Dokooptowanie w tym sezonie
młodzieży do lat 20 do Polskiej
Hokej Ligi wywoływało różne reakcje, w większości jednak negatywne. Czy była w tym jakaś głębsza myśl, zobaczymy już w grudniu
na mistrzostwach świata juniorów
U-20 Dywizji I grupy B we francuskim Megeve. Teraz jednak wiadomo że we Francji wystąpi silniejszy
zespół niż ten, który grał w lidze,
bo powołania dostali również młodzi, którzy na co dzień występowali w swoich macierzystych klubach,
także w Polonii.

Stali gracze SMS-u furory w ekstralidze w tym sezonie nie zrobili,
ale trochę „namieszali”. Jedyne
zwycięstwo odnieśli w Janowie
z Naprzodem (2:0), po którym
to meczu trener janowian, Waldemar Klisiak, stracił pracę! Nawiasem mówiąc, po kilku nieudanych
próbach zaangażowania w Naprzodzie trenera zagranicznego,
Klisiak znów prowadzi ten zespół.
A biało-czerwona młodzież zdobyła w PHL jeszcze tylko jeden
punkt. Już w drugiej fazie prowadziła u siebie 4:2 z Nestą Toruń.
Skończyło się 4:4 i porażką po
dogrywce.
Z podopiecznymi fińskiego trenera, Torbjoerna Johanssona,
zwanymi też Orlętami, Polonia
w pierwszej rundzie grała i wygrała dwa razy - 6:1 w Bytomiu
i prawie identycznie, 7:2, w Sosnowcu. Trudno sobie wyobrazić,
aby teraz role miały być rozpisane
inaczej, ale trzeba powtórzyć, że
Orlęta będą silniejsze, jednakże
cel Polonii, jakim jest play off, nie
pozwala nawet na chwilę słabości.
A tak na marginesie, spotkanie

karz Tomasz Jaworski i ligowy rekordzista Mariusz Puzio, a potem
Krzysztof Kuźniecow czy Dariusz
Puzio. A już w trakcie tego sezonu
akces do Polonii zgłosił Tomasz
Kozłowski, którego brat, Marcin,
zapewne wystąpi w niedzielę po
drugiej stronie barykady.
Zagłębie Sosnowiec to pięciokrotny mistrz Polski w latach 1980-83
i 85, kiedy to o najwyższe laury
rywalizowało z Podhalem Nowy
Targ i oczywiście z Polonią. Potem
jednak przyszły lata chudsze, ale
polski hokej generalnie jest taki,
że mało który klub notuje same
wzloty. W tym sezonie Polonia
u siebie wygrała z Zagłębiem 4:0,
ale w rewanżu lepsi - 5:3 - byli
rywale, a m.in. ta strata punktów
na pewno rzutowała potem na
dramatyczną końcówkę pierwszej
fazy w wykonaniu bytomian.

FOT.: KRZYSZTOF RACKI

Za nami są już dwie kolejki drugiego etapu rozgrywek bieżącego
sezonu. W pierwszym meczu Polonia u siebie wygrała z Naprzodem Janów 3:1, a w drugim przegrała w Opolu z Orlikiem 2:10.
Teraz nastąpi małe przyśpieszenie
i do 6 grudnia liga zagra pięć razy.
Niebiesko-czerwoni trzy razy
w tym czasie wystąpią w domu,
a dwa razy na wyjazdach.

• Z Zagłębiem Sosnowiec to więcej niż mecz...

Polonii z SMS-em jest w planie
przygotowań młodzieżowej kadry
wpisane jako mecz kontrolny, żartów więc nie będzie.
NIEDZIELA, 29.11.,
GODZ. 17.00:
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
Mecz Polonii z Zagłębiem to bez
względu na klasę rozgrywkową zawsze hokejowy klasyk, podobnie
zresztą jak w piłce nożnej. Także
dlatego, że „uwarunkowania historyczne” nigdy nie zbliżyły do
siebie miast Bytomia z Sosnow-

cem, mimo że oba leżą w województwie śląskim. Jednakże nie
wszystko te kluby różni, bo łączą
je trudne losy i zawodnicy. Kiedy
przez jakiś czas ledwo żyły, albo
wręcz znikały ze sportowej mapy,
hokeiści Zagłębia grali w Polonii,
a poloniści w Sosnowcu. Dotyczy
to na przykład obecnego prezesa
Polonii, Andrzeja Banaszczaka,
który - choć wszyscy wiedzą, że
serce ma niebiesko-czerwone w swojej karierze grał właśnie
i tylko w tych dwóch klubach.
W Zagłębiu występowali też
m.in. tej klasy gracze, co bram-

NIEDZIELA, 6.12.,
GODZ. 17.00: ORLIK OPOLE
Opolanie w swojej w sumie niedługiej historii mieli w planach
włączenie sekcji hokejowej do

bardziej charyzmatycznego klubu Odra, której to kibice są dozgonnymi przyjaciółmi fanów
Polonii. Z jakichś przyczyn do
tego nie doszło, ale chyba nie
dlatego Orlik hokejowej Polonii
napsuł już sporo krwi. Na przykład w tym sezonie jest jedynym
rywalem, z którym niebiesko-czerwoni w trzech meczach nie
ugrali nawet punktu! Faktem
jest, że poloniści nie zdobyli nic
również w meczach z JKH GKS
Jastrzębie, ale grali z nimi tylko
dwa razy (0:1 na wyjeździe i 1:2
też na... wyjeździe, bo w Katowicach). Z Orlikiem Polonia przegrała u siebie 2:5, a potem 1:4
i aż 2:10 w Opolu. Będzie więc
co odrabiać...
Orlik od 1996 roku kontynuuje hokejowe tradycje Odry, ale
większych sukcesów jeszcze nie
odniósł. Ostatnio się wzmocnił,
bo np. od ubiegłego sezonu gra
tam Słowak Branislav Fabry, który wcześniej zdobywał bramki
dla... Polonii, a ostatnio Bytom
na Opole zmienił Łotysz Edgars
Cgojevs.

NAJBLIŻSZE MECZE W ROLI GOSPODARZA

25. KOLEJKA PHL
TMH POLONIA BYTOM VS SMS U20
27.11.2015 R. (PIĄTEK), GODZINA 18.00

26. KOLEJKA PHL
TMH POLONIA BYTOM VS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
29.11.2015 R. (NIEDZIELA), GODZINA 17.00
INFORMACJE MECZOWE

10 zł 5 zł

29. KOLEJKA PHL
TMH POLONIA BYTOM VS ORLIK OPOLE
6.12.2015 R. (NIEDZIELA), GODZINA 17.00

LP
KLUB
M PKT ZW POR BR
1.
Comarch Cracovia
24 60 20/1 4/1 126:43
2. TatrySki Podhale Nowy Targ 24 56 19/2 5/1 125:50
3.
GKS Tychy
23 54
18
5 123:51
4.
JKH GKS Jastrzębie
24 50 17/3 7/2 82:50
5. Ciarko PBS Bank STS Sanok 24 38 12/1 12/3 75:60
6.
Unia Oświęcim
23 38 13/2 10/1 80:71
O MIEJSCA 7-12
7.
Orlik Opole
24 42 14/1 10/1 94:65
8.
Polonia Bytom
24 36 12/1 12/1 89:82
9.
Zagłębie Sosnowiec
24 23
7
17/2 59:100
10.
Nesta Mires Toruń
24 15
5/2 19/2 70:122
11.
Naprzód Janów
24 13 5/3 19/1 48:122
12.
SMS U20 Sosnowiec
24 4
1
23/1 31:186
W rubryce zwycięstwa i porażki cyfra po łamaniu oznacza mecze
wygrane lub przegrane po dogrywce albo po rzutach karnych.

KOLEJKA
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DATA
2015-11-27
2015-11-29
2015-12-01
2015-12-04
2015-12-06
2015-12-11
2015-12-13
2015-12-22
2016-01-03
2016-01-08
2016-01-10
2016-01-12
2016-01-15
2016-01-17
2016-01-22

GODZINA
18:00:00
17:00:00
18:30:00
18:00:00
17:00:00
19:00:00
18:00:00
18:00:00
17:00:00
18:00:00
17:00:00
18:00:00
18:30:00
17:00:00
18:00:00

0 zł
Bilet dla dzieci do lat 10

OSTATNIE MECZE

NAJBLIŻSZE MECZE TMH POLONII

TABELA PHL

Bilet ulgowy na mecz

Bilet normalny na mecz

Bilety można nabyć
tylko w dniu meczu
w kasach lodowiska.

GOSPODARZE
GOŚCIE
TMH Polonia
SMS U20
TMH Polonia
HK Zagłębie
Nesta Mires Toruń
TMH Polonia
Naprzód Janów
TMH Polonia
TMH Polonia
Orlik Opole
SMS U20
TMH Polonia
HK Zagłębie
TMH Polonia
TMH Polonia Nesta Mires Toruń
TMH Polonia
Naprzód Janów
Orlik Opole
TMH Polonia
TMH Polonia
SMS U20
TMH Polonia
HK Zagłębie
Nesta Mires Toruń
TMH Polonia
Naprzód Janów
TMH Polonia
TMH Polonia
Orlik Opole

DATA

GODZ

GOSPODARZE

23. KOLEJKA

GOŚCIE

2015-11-20 18:00:00
2015-11-20 18:30:00
2015-11-25 18:00:00
2015-11-20 18:00:00
2015-11-20 18:30:00
2015-11-20 19:00:00

TatrySki Podhale
Comarch Cracovia
GKS Tychy
TMH Polonia
Orlik Opole
HK Zagłębie

KS Unia
Ciarko PBS Bank STS
JKH GKS Jastrzębie
Naprzód Janów
SMS U20
Nesta Mires Toruń
24. KOLEJKA

2015-11-22 17:00:00

Ciarko PBS Bank STS

JKH GKS Jastrzębie

2015-11-22 18:30:00
2015-11-22 17:00:00

Comarch Cracovia
SMS U20

TatrySki Podhale
Nesta Mires Toruń

2015-11-22 17:00:00

Naprzód Janów

HK Zagłębie

2015-11-22 17:00:00

Orlik Opole

TMH Polonia

WYNIK
5 : 1 (2:0, 1:0, 2:1)
4 : 1 (1:0, 2:1, 1:0)
4 : 2 (2:0, 1:0, 1:2)
3 : 1 (1:0, 1:0, 1:1)
4 : 1 (2:0, 1:0, 1:1)
9 : 4 (2:2, 2:1, 5:1)
5 : 6 k.
(3:1, 2:0, 0:4, d. 0:0, k. 0:2)
6 : 4 (4:2, 2:0, 0:2)
4 : 5 d. (0:0, 2:2, 2:2, d. 0:1)
2 : 1 k.
(0:0, 0:1, 1:0, d. 0:0, k. 2:1)
10 : 2 (2:0, 6:1, 2:1)

JESZCZE MOŻNA POWALCZYĆ NAWET O MEDALE

Po

podziale ekstraligi
na grupy - silniejszą
i słabszą - zmienił się również system rozgrywek.
Zasada „każdy z każdym”

została utrzymana, jednakże liczba meczów jest
podwojona, czyli Polonia
każdego rywala podejmie
dwa razy i także dwa razy

do niego pojedzie. Celem
tej części sezonu w grupie
słabszej jest zajęcie jednego
z dwóch pierwszych miejsc
na koniec rywalizacji, co

da awans do play offu.
A regulamin play offu też
ulegał modyfikacjom, ale
obecnie wiadomo że zespół
z 2. miejsca w grupie gdzie

gra Polonia (czyli de facto
ósmy w całej lidze), zagra
w pierwszej rundzie play
offu ze zwycięzcą grupy silniejszej, a najlepszy zespół

naszej grupy dostanie za
rywala ówczesnego wicelidera. To jednak będzie miało miejsce już w przyszłym
roku.

REKLAMA

REKLAMA

