Čeps florbal cup 2019/2020
V týdnu od 18.- 22. 11. 2019 se uskutečnil v Prostějově na hale RG a ZŠ florbalový turnaj
chlapců i dívek. Kategorie byly pro žáky od 1. - 5. třídy. A jako obvykle ho pořádala ČFBU.
Každý z našich celků měl jinou skupinu soupeřů. Chlapci se postupně

střetli s celky

Čelechovic, ZŠ Sídliště svobody a ZŠ Majakovského. Každé utkání se hrálo systémem 3+1
a na 14 minut. I přes veškerou snahu se chlapcům ani jednou nepodařilo zvítězit a postoupit
tak do krajského kola . Zjistili, že je pořád na čem pracovat a v čem se zlepšovat.
V bráně se postupně vystřídali David Křupka a Honzík Krištofík a v obraně či útoku hráli:
Jaroslav Kšenzulák, Jakub Kšenzulák, Jakub Vítek, Matyáš Pustějovský, Matyáš Daněček
a Šimon Funk.
Zato holkám se při jejich prvním turnaji mimo tělocvičnu nebývale dařilo. Již první oficiální
zápas přinesl hned i první vítězství a neskutečnou radost. Celkem dívky čekalo 5 utkání
systémem každý s každým a jako kluci na 3+1 a 14 minut.
3x dívky vyhrály a dvakrát odešly poraženy. Což je velice krásný výsledek. Také jako
u chlapců i u děvčat je stále na čem pracovat a pilně trénovat. Hráčky ZŠ Ptení porazily
plumlovské florbalistky 4:1, s Čelechovicemi odešly poraženy po napínavém souboji 2:3,
s Lipovou 0 : 2. V závěru porazily ZŠ Železného 2 : 0 a ZŠ a Rg Prostějov 5 : 2. Tyto
výsledky znamenaly, že náš nadějný tým obsadil v nelehké konkurenci pěkné 3. místo.
V bráně chytala Silva Lišková a v obraně či útoku hrály: Anya Pender, Tereza Pořízková,
Agáta Burešová, Natálka Zachovalová, Petra Švédová, Laura Fojtíková, Sára Pustějovská,
Deniska Němcová.
Velice bych také chtěla poděkovat za podporu rodičům. Panu A. Burešovi a rodině Terezky
Pořízkové za neúnavné fandění. A že si ho holky bojovné zápasy náležitě užívaly!
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