
Hokejový tým HC Kozubová postupuje do play-off BAHL z druhé příčky 

 

   Základní část Beskydské amatérské hokejové ligy skončila 24. ledna. Kozubová 

odehrála celkem 18 zápasů základní části s bilancí 11 výher a 4 proher, navíc 3krát 

odešla poražena na nájezdy. Tyto výsledky zajistily celkové druhé místo v tabulce a 

čekání na výsledek baráže o play-off mezi Nebory a Mostama. Úspěšnější byly 

nakonec Nebory a staly se tak stejně jako loni našim čtvrtfinálovým soupeřem.   

Tabulka po základní části BAHL 2017/2018 

 

 

 



Čtvrtfinále play-off BAHL 2018 
 

Zápas č. 1. 15.2. 2018 

První zápas série proti Neborům se Kozubové nepovedl. Rozehrané Nebory přehrávaly Kozubovou ve 

všem a lehce si tak připsaly první vítězství v sérii. Kozubová pouze korigovala gólem Szmeka.  

 
 

 

Zápas č. 2. 22.2.2018 

Druhý zápas série Kozubová taktéž nezačala dobře a hned na začátku prohrávala 0:1, skóre ovšem otočila, 

a nakonec slavila i díky podpoře fanoušků z Milíkova vítězství 4:1 a stav série byl tak srovnaný na 1:1. 

 
 

Zápas č. 3. 1.3.2018 

Třetí zápas série se začal vyvíjet od začátku nedobře, Nebory vyhrávaly již 2:0, ovšem Kozubová se 

nevzdala a za neustále podpory fanoušků, kteří i v takto mrazivý večer přijeli do Českého Těšína fandit, 

přidávala gól za gólem. Skóre se několikrát srovnalo, Kozubové však patřil závěr a nad Nebory vyhrála 6:4. 

Tím si v sérii zajistila vedení 2:1. 

 
Další zápasy série: 

Čtvrtý zápas 6.3. od 21:30 ZS Český Těšín 

Ev. pátý zápas 8.3. od 20:00 ZS Český Těšín 

Série čtvrtfinále se hraje na tři vítězné zápasy a Kozubové stačí jediná výhra k postupu do semifinále a 

tím pádem i účasti na finálovém dni ve WERK aréně Třinci.  

 



Foto týmu Kozubové po posledním zápase základní části sezóny 2017/2018. 

 
Horní řada zleva: Szmek Piotr, Fajkoš Tomáš, Lisztwan Martin, Blahut Martin, Pszczolka Robert, Worek 

Marian, Jurosz Martin 

Dolní řada zleva: Zachara Lukáš, Mechel Luboš, Ligocki Milan, Haratyk David 


