
1. bodovací turnaj ve florbale 

 

 

 

 

 
 

S podzimem začala nová florbalová sezóna a s ní přichází i řada turnajů. Ten první bodovací se 

uskutečnil na Moravě v sobotu 2. listopadu. V Čechách se konal o týden později. 

 

V sobotu 9. listopadu se v Praze-Uhříněvsi v tělocvičně ZŠ U Obory sjelo 8 týmů, které bojovaly ve 

dvou věkových kategoriích. Odpoledne pak následoval ještě Svatomartinský turnaj pro nejmladší 

děti z Uhříněvsi a Kolovrat. 

 
http://www.shm.cz/clanky1/udalosti-2013/1-bodovaci-turnaj-ve-florbale/ 

  

akonec jsme se dočkali. Rozeběhly se turnaje pro další rok a my jsme postavili družstva, 

kterými letos chceme zaujmout naše soupeře. Výjimečný rok … Letos se hraje s několika 

změnami. Hlavní změna nastala u kategorie starších, kde byl ponechán ročník narození 1998. 

Podle mě, to moc šťastné rozhodnutí nebylo, protože patnáctiletí hoši proti o několik let mladším 

vrstevníkům dělají obrovský rozdíl. Nicméně u dětí zavládla vítězná atmosféra, když jsem jim tuto 

novinku oznámil.  Díky této novince jsme poprvé vypravili dvě družstva v jedné kategorii. První 

bodovací turnaj mám nejraději. Nikdo nemá ještě tolik natrénováno a přijedou noví hráči. Každý 

rok si myslím, že je to poslední rok, kdy máme tak nějak schopné družstvo, aby se dostalo na konci 

roku na Přebor SHM. A každý rok jsem mile překvapen, že to tak není. Cíl je tedy dán. Dostat 

alespoň jedno družstvo do Přeboru. To by bylo moc pěkné.  

 

Protože nás jelo ve starší kategorii hodně, tak nám dresy zapůjčili florbalisti z FBC Salamandra 

(moc dobrej oddíl ). Na zápas ve skupině, na který jsem se těšil byl mezi Krucemburkem A a 

Krucemburkem B. Tento zápas jsem šel sledovat z tribuny a kluci ukázali, jak hrajeme florbal 

v Krucemburku.  Na konci turnaje nejprve hrál Krucemburk B proti Uhříněvsi o třetí místo. Borci 

z Krucemburku skolili místní tým na samostatné nájezdy a bronzové medaile byly naše. Tedy, až 

se přepočítalo, že domácí družstvo už opravdu jelo plný počet nájezdů. Takové malé zmatky – jako 

vždycky.  Krucemburk A ve velmi opatrném a taktickém vyčkávání na jednu chybu podlehl ve 

finále. Nicméně soupeř byl o malinko lepší a na konci i šťastnější. Druhé místo bylo zasloužené a 

máme tedy do příště na čem zapracovat. 

 

Mladší kategorie dominovala celý den a právem byly na krk dětem pověšeny zlaté medaile.  

 

První turnaj jsme pěkně odstartovali. Domů jsme vezli kompletní sadu medailí. Na tomto dni se 

nám povedl rekord. Dohromady nás bylo 30, 27 dětí se zapojilo do hry + dozor.  

 

 

Kluky ze starší kategorie Krucemburk A reprezentovali: Jan Čermák, Filip Dymáček, Tomáš 

Hocke, Jan Losenický, Miloš Losenický, Libor Mrštík, Ondřej Pecina, Tomáš Popelka, Jan Soukup 

a Pavel Soukup. 

Krucemburk B reprezentovali tito hráči: Roman Fajt, Filip Janáček, Aleš Kadlec, Dominik 

Krejčí, Filip Krejčí, Eliška Kučerová, Kryštof Matula, Denisa Novotná, David Řezníček a Michal 

Wasserbauer. 

Hráče z mladší kategorie reprezentovali: Martin Doucha, Tomáš Grygar, Petr Kasal, Ondřej 

Mitana, Patrik Pačanda, Lukáš Podroužek a Jan Uhlíř 

Dozor po celý den: Roman „Rom-ča“ Fajt, Filip Janda, Kryštof „Kukyn“ Matula, Marek Matula a 

Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý 

Střelec turnaje: Miloš Losenický 
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Výsledky turnajů SHM ve florbale 2013/2014 

kategorie: 1998 - 2001 

oblast Čechy 

1. bodovací turnaj 

9. listopadu 2013 – Praha – Uhříněves 

  Mužstvo Body   

  1. SHM Klub Uhříněves A 5   

  2. SHM Klub Krucemburk A 4   

  3. SHM Klub Krucemburk B 3   

  4. SHM Klub Uhříněves B 2   

        

   

Výsledky turnajů SHM ve florbale 2013/2014 

kategorie: 2002 - 2004 

oblast Čechy 

1. bodovací turnaj 

9. listopadu 2013 – Praha – Uhříněves 

  Mužstvo Body   

  1. SHM Klub Krucemburk 5   

  2. SHM Klub Uhříněves A 4   

  3. SHM Klub Uhříněves B  3   

  4. SHM Klub Uhříněves C 2   
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