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Po uspešni lanskoletni izvedbi lige v inline hokeju v Mozirju, tudi v tokratni ediciji v njej
sodelujeta dva kluba s Koroške - ravenski Fužinar in slovenjegraški Bidri. Po prvem krogu, ki se
je odvil pred slabimi štirinajstimi dnevi, se je pretekli vikend odvil drugi in za nekatere ekipe še
tretji krog tega tekmovanja.

Točkovni izkupiček ekipe Fužinarja (v rdečih opravah), ki sicer brani lansko osmo mesto, je bil
polovičen. Prvo izmed dveh odigranih tekem so namreč zmagali po kazenskih strelih. A še
dobre tri minute pred koncem rednega dela je kazalo čisto drugače! Večino tekme boljši tekmec
iz Gornjega Grada je po vodstvu 4:2 v zadnjih desetih minutah nekoliko popustil in nekoliko več
prostora pustil igralcem Fužinarja, kar je z nekaj sreče omogočilo zadetek Jurija Martinca za
4:3.

Toda kljub pritisku in nešteto strelom se je vse do zadnjih trenutkov tekme zdelo, da se bo
Savinjčanom uspelo obraniti - vse dokler niso 15 sekund pred koncem Ravenčani povlekli še
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zadnje poteze in iz gola potegnili Toneta Roženičnika. Z igralcem več je po pravem ping
pongu pred vrati golmana iz Zadrečke doline
Matevž Klobučar
z močnim strelom zatresel mrežo in 2 sekundi pred koncem Fužinarju zagotovil točko. Šokirani
hokejisti v črnih dresih si niso več opomogli in po zadetku
Jana Klančnika
v četrti seriji kazenskih strelov sta 2 točki za zmago zasluženo odšli na račun hokejistov
Fužinarja, o neverjetnem preobratu pa se je po garderobah govorilo še cel večer.

Za njimi so na teren stopili Bidri (v modrih dresih), ki pa proti ekipi Celjskih grofov tudi zaradi
številnih poškodb oz. odpovedi niso imeli možnosti - zgubili so kar z 2:12.

Tudi Fužinar je svojo drugo tekmo po enournem odmoru izgubil. Proti spočiti ekipi Velenja jim je
zmanjkalo moči in so kljub prevladi v prvi polovici tekme zaradi nekaj hudih napak v obrambi na
koncu izgubili s 5:2.
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