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Očekávaný turnaj v populárním florbalu byl obsazen v kategorii mladších žáků deseti týmy. Nejdříve se 

odehrály zápasy ve dvou pětičlenných skupinách, odkud postupoval první tým přímo do semifinále, druhý 

a třetí sehrál do kříže postupový čtvrtfinálový zápas. Vítězové čtvrtfinále postoupili do semifinále a 

vítězové semifinále sehráli finále o 1. a 2. místo, poražení semifinalisté bojovali o 3. a 4. místo.  

Mladší žáci – průběh a výsledky 

Střelci góĺů proti 

Pujmance – Nikolas Macků 

K. Světlé – bohužel nikdo 

Hrubínce – Dominik Sentiván                      

v posledních třech sekundách 

Jarošce – Ríša Ferko a Šimon Slováček  

Tabulka základní skupiny A 

Mladší žáci Pujmanové Žákovská K. Světlé Hrubínova Jarošova Body Pořadí 

Pujmanové  1:1 0:2 0:2 2:0 3 4. 

Žákovská 1:1  0:1 1:1 2:0 5 3. 

K. Světlé 2:0 1:0  1:1 3:1 10 1. 

Hrubínova 2:0 1:1 1:1  3:0 8 2. 

Jarošova 0:2 0:2 0:3 0:3  0 5. 

 

Z tabulky jsme postoupili z třetího místa, což znamenalo sehrát čvrtfinálový zápas s druhým týmem ze skupiny B,   

kterým byla ZŠ G. Svobody. 

V řádném hracím čase se nepodařilo ani jednomu týmu vstřelit gól. Měli jsme několik gólových šancí, trefili jsme 

břevno, tyčku, další dvě gólové střely vychytal se štěstím brankář soupeře. Soupeř nás ale nešetřil a také mohl 

několikrát rozhodnout ve svůj prospěch, naštěstí se tak nestalo. Došlo na nájezdy. Ani my, ani soupeř jsme nedali 

v prvním a druhém pokusu gól, rozhodl až třetí nájezd, bohužel v náš neprospěch, 0 : 1. Což znamenalo celkově              

5. - 6. místo. 

Náš tým tvořilo pět sedmáků a sedm šesťáků. Soupeře jsme pokaždé řádně potrápili, měli jsme i dost gólových šancí, 

které jsme však neproměňovali. Chyběl kousek „štěstíčka“, hlavně ve čtvrtfinále, kde byly síly velmi vyrovnané. 

Pochvala patří všem hráčům, výborně zahráli Dominik Sentiván a Ríša Ferko. Výkon šesťáků táhl celý tým kupředu 

a je dobrým příslibem na příští rok.   

                          -sulu- 
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Zleva nahoře Šimon Slováček, Nicolas Macků, Jirka Balon,, Nikolas Ptáček, Kuba Lenčo, Tomáš Grygerek,                    

ležící Jirka Worek.  Dole sedí zleva Matěj Parchanský, Ríša Ferko, Dominik Sentiván a Lukáš Sklenář. 

                  Nástup raději vsedě 


