
Pohár i medaile 
 putovaly do Krucemburku 

 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 6. listopadu se sjeli starší florbalisté, aby změřili síly v 1. bod. turnaji. 
 
Zápasy v základní skupině určily pořadí pro semifinále. Ve finále se pak utkaly týmy Krucemburk a 
Uhříněves A. Z vítězství se nakonec radovali kluci z Krucemburku. Nejlepším střelcem celého turnaje se stal 
Marek Grunner z Uhříněvsi. 
Další bodovací turnaj pro kategorii starších se koná 11. prosince 2010. 
 

http://www.shm.cz/clanky1/shm/pohar-i-medaile-putovaly-do-krucemburku/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

etošní florbalové turnaje měly velikou změnu. Republika byla rozdělena na oblast Čechy a 
oblast Morava. Morava hraje v Kroměříži a Čechy v Praze-Uhříněvsi, kam jezdíme i my. 

Pro tento rok jsme se rozhodli, že zkusíme dát dohromady tým do každé kategorie. Většina kluků už 
za mladší kategorii hrát nemohla, a tak jsme museli hrát starší kategorii. Trochu nás překvapilo, že 
přijely pouze 4 týmy. Nejdřív se hrálo systémem každý s každým. Podle umístění následovalo 
semifinále, ve kterém hrál 1. se 4. a 2. se 3., poražená mužstva hrála o 3. místo a vítězové hráli 
finále. Před finálem přišli mistři ČR a možná i Evropy s jojem. Od doby, co mi jojo půjčili a spadlo 
mi na zem, tak ho už asi nikomu nepůjčují. :-) O první místo se utkal Krucemburk – Uhříněves, 
která dříve byla Wizards. Poprvé jsme vyhráli bodovací turnaj, dostali jsme zlaté medaile, pohár a 
5 bodů do tabulky. Ve finále jsme vyhráli 11:2. Náš nejlepší výsledek dne byl 15:0. 
Reprezentovali: Gabriel Gloza, Vojtěch Hudec, Pavel Jaroš, Patrik Kubík, Vojtěch Martinovský, 
Jan Pecina, Aleš Sobotka a Martin Vavroušek.  
Řidiči:  Jakub Janda a Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý. 
 

Výsledky turnajů SHM ve florbale 2010/2011 
kategorie: 1996-1998 

oblast Čechy 
1. bodovací turnaj 

6. listopadu 2010 – Praha – Uhříněves 
  Mužstvo Body   
  1. SHM Klub Krucemburk 5   

  2. SHM Klub Uhříněves A 4   

  3. SHM Klub Plzeň 3   

  4. SHM Klub Uhříněves B 2   
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