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Trzyniec rusza na podbój ligi!
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Nasi południowi sąsiedzi musieli uzbroić się w cierpliwość, ale już dziś będą mogli
odetchnąć z ulgą, gdyż rusza kolejny sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w hokeju na
lodzie - Tipsport Extraliga. To także dobra wiadomość dla polskich kibiców, ponieważ do gry
wkroczy również mistrz Czech - HC Ocelari Trinec - który według bukmacherów jest jednym
z głównych kandydatów do wygrania sezonu zasadniczego.

Kadra
Z Trzyńcem, wraz z zakończeniem ubiegłego sezonu, pożegnało się kilku znaczących hokeistów. Do Chin, a
konkretnie do HC Kunlun Red Star, udali się Simon Hrubec oraz Kanadyjczyk Ethan Werek. David Cienciala będzie
kontynuował karierę na krajowym podwórku, ale od nowego sezonu będzie przywdziewał barwy klubowe Mladej
Boleslav.
Odeszli:
Peter Hamerlik (bramkarz) - do Bratislava Capitals
Simon Hrubec (bramkarz) - HC Kunlun Red Star
Patrik Husak (obrońca) - HC RT Torax Poruba
Jan Bartko (obrońca) - HCB Ticino Rockets
David Cienciala (napastnik) - BK Mlada Boleslav
Vit Christov (napastnik) - CEZ Moto Ceske Budejovice
Jonas Peterek (napastnik) - Calgary Hitmen
Adam Raska (napastnik) - Rimouski Oceanic

Ethan Werek (napastnik) - HC Kunlun Red Star
Skoro z klubem pożegnał się podstawowy bramkarz, to działacze sprowadzili godnego zastępcę Hrubca - Patrika
Bartosaka z Vitkovic. Defensywę zasilił Tomas Kundratek, a za strzelanie bramek odpowiedzialni będą Matej Stransky
oraz Michal Kvasnica.
Dołączyli:
Patrik Bartosak (bramkarz) - z HC Vitkovice Ridera
Petr Kvaca (bramkarz) - CEZ Motot Ceske Budejovice
Tomas Kundratek (obrońca) - HC Davos
Patrik Hrehorcak (napastnik) - Rouyn-Noranda Huskies
Michal Kvasnica (napastnik) - Portland Winterhawks
Matej Stransky (napastnik) - Mora IK
Sprawdzian
Hokeiści HC Ocelari Trinec zainaugurowali już sezon 2019/20, rozgrywając spotkania w ramach Hokejowej Ligi
Mistrzów. Początek rozgrywek nie poszedł po myśli mistrzom Czech, gdyż ponieśli dwie porażki - z Pelicans Lahti oraz
Junost Mińsk. Ale w ostatni weekend zdołali (przeciwko tym samym rywalom - przyp. red.) wywalczyć 6 oczek i mają
spore szanse na awans do fazy pucharowej.
Bilety
Od tego sezonu, włodarze klubu postanowili, iż wprowadzą tzw. kategorie spotkań i to od nich będzie zależeć cena
wejściówki na poszczególny sektor. We wrześniu najdroższe bilety będą kosztować 300 koron - spotkania z Kladnem
(13.09) oraz Hradcem Kralove (29.09) - a najtańsze 100. Podczas sezonu wejściówki osiągną cenę nawet 420 koron, ale
te prawdopobobnie będą dotyczyć spotkań ze Spartą Praga oraz Vitkovicami.
Trzynieccy hokeiści rozpoczną ligowe zmagania już jutro. W Werk Arenie będą gościć beniaminka Tipsport Extraligi Rytiri Kladno. Początek spotkania o godz. 17.
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