Nová sezóna Tipos Extraligy štartuje na Sport1 a Sport2
V Bratislave, 20. septembra 2021 – Sviatok hokejových fanúšikov sa blíži. Nová
sezóna najvyššej hokejovej súťaže je tu a s ňou i tradičný seriál priamych
prenosov na staniciach Sport1 a Sport2.
Po triumfálnom víťazstve hokejistov Zvolena sa opäť v plnej zbroji hlási dvanásť
účastníkov do boja o najcennejšiu trofej. Medzi hlavných favoritov na úspech
patrí tradične aj Slovan Bratislava, Poprad, či Nitra. Ale zabúdať nesmieme ani Michalovce, Košice, či
Trenčín a ďalších účastníkov ligy. V nadchádzajúcom ročníku sa máme na čo tešiť, ako naznačuje už
predsezónne obdobie a pohyby na hráčskom trhu.
Bývalá jednotka reprezentácie a dvojnásobný majster českej extraligy Marek Čiliak sa vracia po
dlhých štrnástich rokoch. Jeho novým pôsobiskom sa stáva ambiciózny Poprad. Do našej najvyššej
súťaže prichádza tiež Radoslav Tybor, autor rovnej stovky gólov v českej extralige. V drese Dukly
Trenčín majú spoločne s ďalšou novou tvárou, Jozefom Mikyskom, predpoklady stať sa
najproduktívnejšou dvojicou sezóny. V Banskej Bystrici sa môžu tešiť na ruské eso so skúsenosťami
z NHL, Nikitu Ščerbaka, a v Prešove sa pobije o miesto v bránkovisku jeden z najlepších gólmanov KHL
Nikita Bespalov.
Každý týždeň budú môcť diváci staníc Sport1 a Sport2 sledovať priame prenosy atraktívnych súperov
s predzápasovým programom, zaujímavými rozhovormi a profesionálnym komentárom.
24.9. 18:45 Slovan Bratislava – Dukla Trenčín Sport2
26.9. 15:45 HC Košice – Slovan Bratislava Sport1
28.9. 17:45 HKM Zvolen – Slovan Bratislava Sport1
1.10. 17:45 KH Nitra – Slovan Bratislava Sport2
3.10. 15:45 HC 21 Prešov – Dukla Trenčín Sport2
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