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VÍTÁME VÁS DNEŠNÍ UTKÁNÍ

Dnes zkouška na předkolo
Pomyslné karty jsou rozdány a Ry  ři už jen čekají, kdo si je s nimi zahraje v par  i předkola play off  
hrané na tři vítězné zápasy. Po dnešku bude jasno, zda se soupeřem Kladna stane Kometa Brno, 
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice nebo HC Vítkovice Steel. Kladno bude tak jako tak začínat sérii 
na domácím ledě, dnes už pouze na dálku bojuje o sedmé místo s Českými Budějovicemi. 

Soupeřem v závěrečném 52. kole základní čás-
  Tipsport extraligy je dnes Ry  řům karlovar-

ská Energie, dvanáctý tým extraligové tabulky. 
Západočechům jde stále o hodně, zahrají si 
play out a budou se v něm ch  t vyhnout rozší-
řené baráži. Proto potřebují každý bod a našim 
borcům nedají nic zadarmo. 

Kladenš   dnes mohou dnes odehrát utkání 
rela  vně uvolněně a uvidíme, zda se to projeví 
třeba i v lehkos   při zakončení, která Ry  řům 
po odchodu hvězd zpět do NHL hodně schází. 
V posledních třech zápasech to  ž vždy vstřelili 
jen jednu branku, i když příležitos   měli dost a 
dost. Na Slavii družinu Zdeňka Vojty vychýlená 
muška stála body, s Plzní i Litvínovem jim jeden 
přesný zásah k bodovému zisku stačil. Na dru-
hé straně se Kladno může pyšnit velmi pevnou 
obranou podpořenou navíc skvělými výkony 
gólmana Jana Chábery. 

Ze sta  s  k:

Letošní bilance:
doma: Kladno - Karlovy Vary 3:0
venku: Karlovy Vary - Kladno 3:2, 4:0

PŘEDKOLO PLAY OFF  NESMÍTE CHYBĚT! 
První dvě utkání předkola na kladenském ČEZ STADIONU
V pátek 1. března od 18:00 a v sobotu 2. března od 17:00

Loňská bilance:
doma: Kladno - Zlín 4:3, 4:1
venku: Zlín - Kladno 4:1, 1:2sn

Historická bilance:
 U V R P skóre
celkem 69 28 7 34 180:218
doma 34 20 1 13 107:104
venku 35 8 6 21 73:114

Nejvíce branek (na Kladně):
11, Kladno - Karlovy Vary 0:11 (1952/53)

Nejvýraznější výhra a prohra (na Kladně): 
Kladno - Karl. Vary 7:3, 6:2, 5:1 (1955/56, 2001/02, 
2009/10), Kladno - Karlovy Vary 0:11 (1952/53)

SOUTĚŽ: Vystřelte si Oktávku!
Také dnes budeme o druhou přestávku soutěžit ve střelbě s trojicí majite-
lů vylosovaných čísel Kladenského Ry  ře, ovšem tentokrát o zcela výjimeč-
nou cenu. Vítěz to  ž získá od partnera klubu a zároveň i dnešního utkání 
Autocentra NEVECOM Kladno možnost získat na víkend nový model Škody 
Octavia. Nevecom přichystal i zajímavé ceny útěchy pro méně zručné střelce, 
takže v průběhu zápasu bedlivě sledujte vylosovaná čísla! Držíme vám palce!
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RYTÍŘI KLADNO

Klub založen: v r. 1924 jako Hokejový odbor SK Kladno

Klubové barvy:  modrá a bílá

Názvy klubu: 1924 - HOSK Kladno, 1948 - TJ Sokol 
Kladno, 1949 - TJ Sokol SONP Kladn, 1953 - DSO Baník Kladno, 
1958 - TJ SONP Kladno, 1977- TJ Poldi SONP Kladno, 1989 - TJ 
Poldi Kladno, 1991 - HC Kladno, 1994 - HC Poldi Kladno, 1996 
- HC Kladno, 1997 - HC Velvana Kladno, 2000 - HC Vagner-
plast Kladno, 2003 - HC Rabat Kladno, 2003 - HC GEUS OKNA 
Kladno, 2010 - HC Vagnerplast Kladno, 2011 - Rytíři Kladno.

Stadion: ČEZ STADION Kladno, kapacita 8.000 míst

Největší úspěchy: Mistr ligy 1959, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1980, vítěz PMEZ 1977

Kladenš   hráči či odchovanci mistry světa: Přemysl Hainý (1949), 
Josef Horešovský (1972), Fran  šek Pospíšil (1972, 1976, 1977), Fran-
 šek Kaberle st. (1976, 1977), Eduard Novák (1976, 1977), Milan 

Nový (1976, 1977), Miloslav Hořava (1985), Vladimír Kameš (1985), 
Michal Pivoňka (1985), Fran  šek Kaberle ml. (1996, 1999, 2000, 
2001, 2005), Drahomír Kadlec (1996), Robert Kysela (1996), Radek 
Bělohlav (1996), Otakar Vejvoda (1996), Jiří Veber (1996), Libor Pro-
cházka (1999), Mar  n Štěpánek (2000), Milan Hnilička (1999, 2001, 
2005), Pavel Patera (1996, 1999, 2000, 2001), Mar  n Procházka 
(1996, 1999, 2000, 2001), Jan Hlaváč (1999, 2005), Tomáš Kaberle 
(2005), Marek Židlický (2005), Tomáš Vokoun (2005, 2010), Jaromír 
Jágr (2005, 2010), Ondřej Pavelec (2010), Jakub Voráček (2010).

Olympijš   vítězové z Nagana 1998: Jaromír Jágr, Milan
Hnilička, Pavel Patera, Mar  n Procházka, Libor Procházka.

Vítězové Stanley Cupu: Jaromír Jágr (1991,
1992), Fran  šek Kaberle (2006), Tomáš Kaberle (2011).

Vedení klubu:

INFORMACE O KLUBU

Administra  va: Hana Poláčková - sekretariát
Pavla Michalová  - hlavní účetní

Cesta z hokejového pravěku na československý trůn trvala kladen-
ským hokejistům přesně 35 let. V roce 1959 hráči tehdejšího SONP 
Kladno poprvé zvedli nad hlavu mistrovskou trofej a narušili dlouhou 
nadvládu Rudé hvězdy Brno. Parta okolo Stanislava Bacílka se stala 
mistry republiky paradoxně v Praze. Tým Vlas  mila Sýkory, který poslé-
ze vytvořil kostru národního mužstva pro světový šampionát, se rado-
val z úspěchu na Štvanici, protože kladenský zimní stadion v tu dobu 
procházel rekonstrukcí, při níž se mu dostalo úplného zastřešení.

Pět z celkem šes    tulů získali hokejisté s paní Poldi na prsou v sedm-
desátých letech, kdy slavná generace Nového, Nováka, Pospíšila, Kaber-
leho a mnoha dalších skvělých hráčů vyhlásila „zlatou pě  letku“. Mistry 
ČSSR se Kladno stalo v letech 1975, 1976, 1977, 1978 a 1980. Klad-
no v tu dobu válcovalo soupeře i na mezinárodní scéně. Světový punc 
dalo místnímu hokeji vítězství v Poháru mistrů evropských zemí (1977) 
ale i zámořská mise, při které Poldi úspěšně změřila síly s kluby WHA 
a NHL. Posíleni o několik reprezentantů Kladeňáci porazili Chicago Black 
Hawks a Toronto Maple Leafs, remizovali s New Yorkem Rangers a těsně 
podlehli Clevelandu. Kladno pravidelně dodávalo československé repre-
zentaci řadu opor a klub dosáhl svého absolutního vrcholu.

V první polovině osmdesátých let přišel pád. Největší hvězdy týmu 
dostaly šanci zahrát si v zahraničí a Poldinka se v roce 1983 poprvé 
poroučela z nejvyšší soutěže. Po dvou letech se sice vrá  la zpět mezi 
elitu, ale sestup přišel znovu. Jenže i tentokrát se kladenš   brzy do 
nejvyšší soutěže vrá  li a od roku 1987 v ní na dlouhou dobu nechy-
běli. V mládežnických týmech se navíc v neobvykle hojném počtu 
začala objevovat jména, která se později zlatým písmem zapsala do 
dějin světového hokeje. K prvnímu zápasu mezi dospělými nastoupil 
v roce 1988 tehdy teprve šestnác  letý Jaromír Jágr. Supertalentovaný 
mladíček o sobě dal brzy pořádně vědět. Už o dva roky později zářil 
v nakonec neúspěšné semifi nálové sérii pro   Spartě a vydal se na 
svou impozantní cestu do zámoří.
Nejblíže k sedmému mistrovskému  tulu měli kladenš   v sezo-
nách 1993/94 a 1994/95. Silný tým předváděl nádherný kombi-
nační hokej, pod taktovkou legendární Blue-line Patera-Procház-
ka-Vejvoda se držel na špici tabulky a byl pasován na velkého 
favorita extraligy. Všechny naděje však vzaly promarněné pě  zápa-
sové semifi nále s Olomoucí a následně se Zlínem. Po pádu le  té-
ho garanta kladenského hokeje oceláren Poldi se navíc oddíl začal 
dostávat do stále více problema  cké fi nanční situace a výjimečně 
talentované mužstvo se postupně rozpadalo. Úplný krach naštěs   
v kri  cké chvíli odvrá  l Jaromír Jágr starší, jenž se postavil do čela 
slavného klubu.
I tak ale přišla hubená léta. Ta vyvrcholila sestupem z nejvyšší soutěže 
v roce 2002. Ani tře   sestup však kladenský hokej nepohřbil. Hned 
za rok město zažilo obrovskou euforii při návratu zpět do extraligy 
a v následujících letech se v Kladně dvakrát hrálo čtvr  inále play-off . 
Do ročníku 2011/2012 vstoupil kladenský hokejový klub s novým 
logem a názvem Ry  ři Kladno. Jeho většinovým vlastníkem se stal 
Jaromír Jágr mladší, který v nelehké chvíli převzal žezlo po svém otci.

Historie klubu:
Když se v listopadu roku 1924 několik nadšenců rozhodlo založit v Kladně hokejový oddíl, ještě nemohli netušit, k jakému fenoménu pokládají 
základní kámen. Kladno, léta proslulé jen jako město uhlí a oceli, se v budoucnu mělo stát jednou z největších bašt českého hokeje.

Společnost: Hokej Kladno s.r.o., P. Bezruče 2531, 272 01 Kladno
Kontakt:  Tel.: 312 276 035 (sekretariát), 312 247 048-9 
 (ústředna), 312 246 415 (mládež), Fax: 312 248 467
E-mail: sekretariat@ry  rikladno.cz, marke  ng@ry  rikladno.cz
Internet: www.ry  rikladno.cz

Vít Heral
Tiskový mluvčí

klubu

Mar  n Vejvoda
Sportovní 
sekretář

Marcel Kučera
Manažer

marke  ngu

Václav Bartoš
Výkonný 

ředitel klubu

Jaromír Jágr
Majitel
klubu

Otakar Černý
Jednatel 

společnos  

zpravodaj 26.indd   4zpravodaj 26.indd   4 25.2.2013   7:20:0125.2.2013   7:20:01



NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ

Soupiska týmu:

Klub založen:  v roce 1932 jako SK Slavia Karovy Vary
Klubové barvy: zelená, oranžová, černá a bílá
Změny názvu: 1953 - Dynamo Karlovy Vary, 1965 - Slavia 
Karlovy Vary, 1993 - HC Slavia Becherovka Karlovy Vary, 1996 
- HC Becherovka Karlovy Vary, 2002 - HC Energie Karlovy Vary
Stadion: KV Arena, kapacita 6.000 míst
Největší úspěchy: Mistr ligy 2008/09, vicemistr 2007/08, 3. místo 
ve skupině ligy ČSR v r. 1955, 4. místo na Spenglerově poháru 2008

Management:
Prezident: Ing. Ladisav Trubač
Jednatel: Radek Liangovský
Generální manažer: Miroslav Vaněk
Výkonný ředitel pro sportovní rozvoj: Bronislav Píša
Sportovní manažer a hlavní skaut klubu: Jaromír Látal
Sekretář a  skový mluvčí: Jiří Holý
Marke  ng, obchod: Ing. Hana Petrželková
Asistent marke  ngu, produkce: Tomáš Němec
Ekonom: Lenka Poláková
Pokladní a účetní: Veronika Červená
Asistentka GM: Gabriela Fenclová

Společnost: HC Energie Karlovy Vary spol. s r.o.
Adresa: KV Arena

Západní ulice 1812/73
360 01 Karlovy Vary 

Kontakt: Sekretariát:  Tel./Fax: 359 909 159
 Asistentka GM:  Tel.: 359 909 116, Fax: 359 909 179
 Marke  ng, obchod:  Tel.: 359 909 165
E-mail hokejkv@hokejkv.cz
Internet www.hokejkv.cz

Realizační tým:
Hlavní trenér:   Richard Žemlička
Asistent trenéra:   Jaromír Kverka st.
Asistent trenéra, trenér brankářů:   Pavel Kněžický
Vedoucí mužstva: Ivo Doležel
Kustod: Vojtěch Polák st.
Masér: Michal Kábele
Lékaři: MUDr. Michal Vinš, MUDr. Jaroslav Budín
Fyzioterapeutka: Mgr. Ivana Mo  lová, DiS.

KARLOVY VARY
HC

ENERGIE
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RYTÍŘI KLADNO SOUPISKA TÝMU / STATISTIKY

U = utkání; G = góly; A= nahrávky; B = kanadské body; +/- = plus/mínus body; TM = trestné minuty; 2, 5, 10, DKU a TH = počet 2, 5, 10 minu-
tových trestů, trestů do konce utkání a trestů ve hře; ZTS = zavinil trestné střílení/kolik jich soupeř proměnil; TS = kolik jel trestných střílení/
kolik jich proměnil; SN = kolik jel samostatných nájezdů/kolik jich proměnil; GP = vstřelené góly v přesilovce; GO = vstřelené góly v oslabení.
Brankáři: MIN = odchytané minuty, OG = obdržené góly; ZÁS = počet zásahů; % = úspěšnost zásahů; TS = kolik chytal trestných střílení/kolik 
obdržel gólů z trestných střílení; SN = kolik chytal samostatných nájezdů/kolik obdržel gólů ze samostatných nájezdů; GP = kolik obdržel gólů 
při přesilovce soupeře; GO = kolik obdržel gólů při oslabení soupeře.

TRENÉRSKÝ TÝM REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Zdeněk VOJTA
Asisten   trenéra: Petr TATÍČEK, Jiří KOPECKÝ
Trenér brankářů: Marcel KUČERA
Vedoucí mužstva: Václav BLAŽEK

Lékaři: MUDr. Petr FULÍN, MUDr. Vladislav BARTÁK, Ph.D.
Masér: Vladimír MALÝ 
Kustodi: Ondřej KRULIŠ, Miroslav PETRÁK
Fyzioterapeutky: Barbora KRAJSOVÁ, Michaela DARSOVÁ

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování sta  s  k byla v neděli 24. 2. 2013!
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PAVEL PATERA ROZHOVOR

Play off  je jiná soutěž
Kapitán Pavel Patera má vynikající formu, ale po utkání s Plzní byl k vlastnímu výkonu 
kritický.  O soupeři pro vyřazovací boje spekulovat nechce. „V play off je jedno koho dosta-
nete. To je jiná soutěž,“ ví nejzkušenější z Rytířů.

Už v pátek jste získali jistotu play off, spad-
nul z vás určitý tlak?
Šestka byla pořád otevřená, ale chtěli jsme 
být do osmého místa a začínat doma. Tlak 
tam tedy pořád byl.

Kdy jste se dozvěděli, že Plzeň přijede bez 
pěti hráčů?
Dozvěděli jsme se to až před rozbruslením, 
musíme ale koukat na sebe a byli jsme rádi 
za ty dva body, které nám daly stoprocentní 
jistotu předkola play off. 

Přitom jste ale pátek Plzeň přehrávali, měli 
jste sedm přesilovek, dokonce i pět na tři. 
Nemělo to být za tři body?
Přesilovky byly hrozné, počínaje mnou. Ode-
hrál jsem snad nejhorší zápas. Naštěs   to kluci 
zvládli a vybojovalo se to. Doufám, že to klu-
kům vrá  m jindy. 

V poslední době dokážete soupeře přehrá-
vat, stupňuje se forma už na play off?

Hráli jsme se soupeři, kteří mají play off jis-
té. Samozřejmě je dobré, že soupeře pře-
hráváme, ale všichni viděli, že Plzni chyběli 
ti nejlepší hráči a to se projevilo. 

A co setkání a oslavy olympijských vítězů 
z Nagana? 
Oslavy byly spíš pro jiné. S Liborem jsme tam 
jeli jenom na tu oficiální část, protože hned 
v neděli se hrálo s Litvínovem. 

Dá se určit tým, kterého byste si přáli více 
do play off?
Vůbec. Soustředili jsme se na to, abychom 
začínali doma, když nevyjde šestka. V play off 
je jedno koho dostanete. To je jiná soutěž.
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RYTÍŘI KLADNO OHLÉDNUTÍ

Výhra s Plzní zajis  la Ry  řům předkolo
Naposledy to byl na kladenském ČEZ STADIONU opravdový nervák, Ry  ři s Plzní velkou většinu 
utkání drželi hubené jednogólové vedení, které i přes řadu šancí nedokázali navýšit. 

V padesáté minutě pak přišlo plzeňské vyrov-
nání a zápas dospěl až do samostatných 
nájezdů. Z těch naštěstí vyšlo lépe Kladno, 
jediným úspěšným exekutorem byl Koba Jass. 
Pro Rytíře znamenala výhra jistotu předkola, 
naopak prohra pro škodovku opuštění první 
pozice.

Trenér Kladna po zápase
Jiří Kopecký: Na našem stadionu jsme poda-
li jeden z nejhorších výkonů po odchodu 
hráčů z NHL, projevila se na nás nervozita. 
Mluvilo se o tom, že máme šanci na šestku, 
ale my jsme neměli jistotu ještě ani desítky. 
Potřebovali jsme bod, to se nám povedlo. I 
po tomto výkonu jsme šťastní za dva body. 
Navíc nám zmizela nula v kolonce výher po 
prodloužení.

Ry  ři Kladno – HC Škoda Plzeň 2:1 po sam. 
nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 6. Dragoun (Melka, Dalec-
ký), rozhodující nájezd Jass – 50. Kratěna (Kovář). 
Vyloučení: 3:9. Bez využi  . Rozhodčí: Kalivo-
da, Pešina – Lederer, Gebaurer. Diváci: 3 157.

Ry  ři Kladno: Chábera - Procházka, David Růžička, 
P. Hořava, Piskáček, Doudera, Černošek, Kameš, 
Kužel- Eberle, Lukáč, M. Látal - Jass, Patera, M. 
Hořava - Valský, Kuchler, Kuchejda - Melka, Dra-
goun, Dalecký. Trenéři: Vojta, Ta  ček a Kopecký.

HC Škoda Plzeň: Mazanec - J. Jeřábek, Jiří Hanz-
lík, Havíř, St. Pierre, Mozík, Frolo - Vampola, Lev, 
Johnson - Kratěna, Jan Kovář, Schleiss - P. Sedláček, 
Kašpařík, Hollweg - Petruška, od 21. navíc Boháč. 
Trenéři: Razým, Michal Straka, Špaček a Pejchar.

Radost kladenských hráčů po brance vstřelené 
Michalem Dragounem.
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RYTÍŘI KLADNO OHLÉDNUTÍ / FOTOGALERIE

Tento pokus Koby Jasse v sí   neskončil.

Koba Jass proměnil samostatný nájezd a vystřelil bod navíc pro Rytíře.

Obránce David Růžička si na jednoho z Plzeňáků 
pořádně povyskočil.

Závar před kladenskou svatyní. Padesátá minuta a vyrovnávací branka Plzně.
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AKTUALITY A INFORMACE 
O RYTÍŘÍCH VÁM PRAVIDELNĚ 
PŘINÁŠEJÍ NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Po třech čtvr  nách soutěže jste byli sedmí 
s pětatřice   body na kontě. Naplnil se cíl, který 
jste si před sezonou dávali?
Vladimír Macháček: Chtěli jsme hrát rozhodně 
výše, tak okolo čtvrtého místa. Také jsme ale 
měli poslední měsíc velkou marodku. Něko-
lik zápasů jsme hráli ve dvanác   či dokonce 
v dese   lidech a s úzkým kádrem přicházely 
i prohry. 
Petr Voráček: Prohráli jsme i s těmi týmy, s kte-
rými jsme v prvních kolech vyhrávali. Bohužel 
to ovlivnit nemůžeme. S takto úzkým kádrem 
se to bohužel uhrát nedalo.

Jak to vypadá s týmem do budoucna?
Petr Voráček: Ostatní týmy přijdou vždy mini-
málně s dese   mladými a dese   staršími hráči 
a právě ty starší jim rozhodují zápasy. U nás to 
tak není. Máme hodně mladý tým a téměř celý 
bude hrát tuto soutěž i příš   rok. 

Mohli jste využívat i střídavého startu od Ry  -
řů. Jak často vám chodili vypomáhat?
Petr Voráček: Bylo to hlavně v první polovině sezony.

PZ KLADNO - STARŠÍ DOROST MLÁDEŽ

Máme hodně mladý tým, výsledky přijdou
Vloni trenéři Vladimír Macháček a Petr Voráček vybojovali s mladším dorostem pézetky extra-
ligu, letos měli s ligovým starším dorostem úplně jiné cíle. S nezkušeným týmem byl základní 
cíl uhrát klidný střed tabulky, což se jim také povedlo. 

Nebylo to sice tak časté, jak jsme si domluvili,
ale poslali nám dva hráče na hostování, kteří s ná-
mi byli do konce kalendářního roku a jeden z nich 
s námi zůstal do teď. Pomohli nám také s gólma-
nem, jenž přišel po novém roce taktéž na hostová-
ní. Někteří tu byli i na střídavý start.
 
Jaká je vůbec mo  vace kluků nyní v pézetce? 
Snaží se dostat k Ry  řům?
Vladimír Macháček: Není to tak o tom, jestli to 
je PZ nebo Ry  ři, ale jde především o to, jaká 
se hraje soutěž, protože rozdíl mezi extraligovou 
a ligovou soutěží je markantní. Jestli se to jme-
nuje Ry  ři nebo PZ by mělo být každému úplně 
jedno. Spíše si myslím, že je větší problém pře-
chod z Ry  řů do PZ než naopak.
Petr Voráček: Kupříkladu nyní s Ry  ři trénuje 
jeden hokejista od nás a vypadá to nadějně, 
že by mohl hrát v příš   sezoně u nich a zahraje 
si extraligu. Na druhou stranu je ale lepší hrát 
stabilně v lize než pouze zahřívat sedačku v ext-
ralize. Zkušenos   jsou potřeba.

Dveře tedy pro hráče zůstávají otevřené?
Vladimír Macháček: Určitě! Zůstávají otevřené 
z obou stran. Letos spolupráce probíhá lépe než 
v předchozích letech.

Mladší dorost PZ loni vybojoval extraligu, je v si-
lách tohoto týmu, aby se hrála v budoucnu i ext-
raliga se starším dorostem?
Petr Voráček: Pokud to budeme hrát jako před-
 m v mladším dorostu, kde jsme to s nimi vybo-

jovali, a zůstanou tady   starší kluci, tak je to 
hodně reálné. 

Vladimír Macháček Petr Voráček
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / TABULKY / STATISTIKY
Minulé kolo (neděle 24.2.):
Pardubice - Sparta 5:1
Vítkovice - Chomutov 4:3
Brno - Liberec 2:1 sn
Litvínov - Kladno 2:1 sn
Karlovy Vary - Č. Budějovice 2:3 sn
Slavia - Třinec 1:3
Plzeň - Zlín 4:5

Dnešní kolo:
Kladno - Karlovy Vary 18:15
Chomutov - Litvínov 18:15
České Budějovice - Slavia 18:15
Zlín - Pardubice 18:15
Liberec - Vítkovice 18:15
Sparta - Brno 18:15
Třinec - Plzeň 18:15

Předkolo Play off :
pátek 1. března

7A - 10A  18:00 

8A - 9A  18:00 

sobota 2. března

7A - 10A  17:00 

8A - 9A  17:00 

Tabulka Tipsport Extraligy po 51. kole:

V záhlaví tabulky uvedeno: pořadí, název klubu, počet odehraných utkání, počet výher, výher v prodloužení, remíz, proher v prodloužení, proher, 
vstřelené a obdržené branky a dosažené body.

Kanadské bodování:
 1. Růžička M. (Třinec) 81 (39+42)
 2. Hübl (Litvínov) 58 (22+36)
 3. Jágr (Kladno) 57 (24+33)
 4. Gulaš (Plzeň) 55 (27+28)
 5. Pech (K. Vary) 55 (21+34)
 6. Lukeš (Litvínov) 54 (26+28)
 7. Straka (Plzeň) 54 (15+39)
 8. Nedvěd (Plzeň) 52 (20+32)
 13. Plekanec (Kladno) 46 (21+25)
 41. Patera (Kladno) 32 (10+22)

Střelci:
 1. Růžička M. (Třinec) 39
 2. Gulaš (Plzeň) 27
 3. Lukeš (Litvínov) 26
 4. Balaš  k (Zlín) 25
 5. Jágr (Kladno) 24
 6. Ton (Sparta) 24
 7. Bartek (Pardubice) 24
 8. Huna (Vítkovice) 23
 12. Plekanec (Kladno) 21
55. Tlustý (Kladno) 12

Nahrávači:
 1. Růžička M. (Třinec) 42
 2. Straka (Plzeň) 39
 3. Hübl (Litvínov) 36
 4. Vlasák (Plzeň) 35
 5. Pech (K. Vary) 34
 6. Kovář (Plzeň) 34
 7. Jágr (Kladno) 33
 8. Hlinka (Sparta) 33
 19. Plekanec (Kladno) 25
29. Patera (Kladno) 22

Brankáři - % úspěšnost:
 1. Kovář (Č.B.)  93,52
 3. Furch (Slavia)  92,93
 2. Závorka (K. Vary)  92,66
 12. Chábera (Kladno) 91,47
 36. Cikánek (Kladno) 88,50
Brankáři - průměr gólu na zápas:
 1. Kovář (Č.B.)  2,00
 2. Furch (Slavia)  2,04
 3. Kopřiva (Slavia)  2,10
 10. Chábera (Kladno)  2,70
34. Cikánek (Kladno) 3,31

Obránci:
 1. Nosek (K. Vary) 35 (12+22)
 2. Hrabal (Třinec) 35 (9+26) 
 3. Zíb (Třinec) 31 (8+23)
 4. Kadlec (Slavia) 27 (7+20)
 5. Benák (Pard.) 25 (5+20) 
 6. Židlický (Kladno) 25 (3+22)
 7. Pulpán (Chom.) 24 (2+22)
 8. Sičák  (Sparta) 23 (6+17)
 47. Černošek (Kladno) 9 (2+7)
56. Růžička D. (Kladno) 7 (3+4)

Tresty:
 1. Nedvěd (Liberec) 149
 2. Hollweg (Plzeň) 128
 3. Kadlec (Slavia) 126
 4. Kočí (Sparta) 122
 5. Kubát (Livínov) 113
 6. Duda (Liberec) 110
 7. Dvořák (Plzeň) 110
 8. Valábik (Brno) 106
 60. Majeský (Kladno) 52
80. Patera (Kladno) 42

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování tabulek, výsledků a sta  s  k byla v neděli 24. 2. 2013!
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / ROZLOSOVÁNÍ 
1. k - Kladno - Liberec 1:2 sn

2. k - Brno - Kladno 3:1

3. k - Kladno - Vítkovice 4:1

4. k - Sparta - Kladno 3:4

5. k - Kladno - Pardubice 6:3 

6. k - Chomutov - Kladno 1:3

7. k - Č. Budějovice - Kladno 2:6

8. k - Kladno - Třinec 3:1

9. k - Zlín - Kladno 3:2

10. k - Kladno - Slavia 2:3

11. k - Plzeň - Kladno 2:1 sn

12. k - Kladno - Litvínov 2:1

13. k - K. Vary - Kladno  3:2

14. k - Liberec - Kladno 1:3

15. k - Kladno - Brno 2:4

16. k - Kladno - Vítkovice 4:1

17. k - Kladno - Sparta 5:1

18. k - Pardubice - Kladno 6:9

19. k - Kladno - Chomutov 7:2

20. k - Kladno - Č. Budějovice 2:3 pp

21. k - Třinec - Kladno  4:3

22. k - Kladno - Zlín 1:4

23. k - Slavia - Kladno 4:3 sn

24. k - Kladno - Plzeň 4:3

25. k - Litvínov - Kladno 5:3

26. k - Kladno - K. Vary 3:0

27. k - Kladno - Liberec 2:1

28. k - Brno - Kladno 4:0

29. k - Vítkovice - Kladno 4:3

30. k - Sparta - Kladno 6:3

31. k - Kladno - Pardubice 5:4

32. k - Chomutov - Kladno 2:5

33. k - Č. Budějovice - Kladno 5:1

34. k - Kladno - Třinec 1:4

35. k - Zlín - Kladno 2:5

36. k - Kladno - Slavia 0:2

37. k - Plzeň - Kladno 4:1

38. k - Kladno - Litvínov 3:2

39. k - K. Vary - Kladno 4:0

40. k - Liberec - Kladno 0:2

41. k - Kladno - Brno 2:1 

42. k - Vítkovice - Kladno 0:0 

43. k - Kladno - Sparta 3:6

44. k - Pardubice - Kladno 4:1

45. k - Kladno - Chomutov 2:3 pp

46. k - Kladno - Č. Budějovice 3:1

47. k - Třinec - Kladno 7:2

48. k - Kladno - Zlín 5:2

49. k -  Slavia - Kladno  2:1

50. k - Kladno - Plzeň 2:1 sn

51. k - Litvínov - Kladno 2:1 sn

52. kolo - úterý 26. února 2013

Kladno - Karlovy Vary 18:15

Chomutov - Litvínov 18:15

České Budějovice - Slavia 18:15

Zlín - Pardubice 18:15

Liberec - Vítkovice 18:15

Sparta - Brno 18:15

Třinec - Plzeň 18:15

ČTVRTFINÁLE

pátek 8. března

3A - 6A  18:00 

4A - 5A  18:00 

sobota 9. března

3A - 6A  17:00 

4A - 5A  17:00 

neděle 10. března

1A - 8A  17:00 

2A - 7A  17:00 

pondělí 11. března

1A - 8A  18:00 

2A - 7A  18:00 

úterý 12. března

6A - 3A  18:00 

5A - 4A  18:00 

středa 12. března

6A - 3A  18:00 

5A - 4A  18:00 

čtvrtek 14. března

8A - 1A  18:00 

7A - 2A  18:00 

pátek 15. března

8A - 1A  18:00 

7A - 2A  18:00 

sobota 16. března

3A - 6A  17:00 

4A - 5A  17:00 

neděle 17. března

1A - 8A  17:00 

2A - 7A  17:00 

pondělí 18. března

6A - 3A  18:00 

5A - 4A  18:00 

úterý 19. března

8A - 1A  18:00 

7A - 2A  18:00 

středa 20. března

3A - 6A  18:00 

4A - 5A  18:00 

čtvrtek 21. března

1A - 8A  18:00 

2A - 7A  18:00 

PŘEDKOLO:

pátek 1. března

7A - 10A  18:00 

8A - 9A  18:00 

sobota 2. března

7A - 10A  17:00 

8A - 9A  17:00 

pondělí 4. března

10A - 7A  18:00 

9A - 8A  18:00 

úterý 5. března

10A - 7A  18:00 

9A - 8A  18:00 

čtvrtek 7. března

7A - 10A  18:00 

8A - 9A  18:00 
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