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MČR starších žáků je u konce, a
proto se můžeme podívat na souhrn
toho nejzajímavějšího, co se na
turnaji událo. Podíváme se na
sportovní stránku, fankluby nebo all-
star turnaje.

SOUHRN MČR: FANKLUBY A MLADIČKÝ TÝM Z
UHERSKÉHO BRODU

Sportovní stránka překvapila

Všech dvanáct týmů předvedlo vysokou herní kvalitu. Pomohlo k tomu i zmenšení hřiště,
které tak mohlo připomínat slavnou soutěž NHL. Týmy se dokázaly poprat i s parketami,
které se finálovém turnaji nechaly po čtyřech letech, místo tradičního tarkettu. V nevýhodě
byly především pražské celky, ty si však velmi brzo přizpůsobily.

Plzeňský celek se v průběhu základní části a následně ve čtvrtfinále pasoval na černého
koně soutěže, neboť porazil ve skupině Bulldogs 6:2 a ve čtvrtfinále proti Vítkovicím minutu
před koncem Jakub Lehečka katapultoval Plzeň do semifinále! Nakonec to ale pro
západočeské chlapce stačilo jen na čtvrté místo.

Domácí tým musel diváky bavit. Pro celý vývoj turnaje bylo jen dobře, že se ústečtí
florbalisté dostali až do finále. V zápase o zlato ale podlehli už šestinásobnému mistrovi
Bohemians 4:7.

Dvě dívky na turnaji a mladičký tým Uherského Brodu

Na turnaji se objevily i dvě slečny a obě dělaly svým protějškům velké trable. Michaela
Kubečková z Vítkovic ve čtyřech odehraných zápasech vstřelila dva góly a na dva přihrála.
Elišce Mrázové se nepovedlo v turnaji ukořistit body, přesto byla vidět a odehrála všech pět
klání.

Uherský Brod přijel na turnaj s velmi mladým týmem. Dvě třetiny soupisky zabrali chlapci,
kteří ještě nastupují v mladších žácích. Přesto toto mladé mužstvo dělalo v základní části
problémy vicemistrovi Florbalu Ústí a nedalo se ani v zápase o páté místo proti Vítkovicím. V
něm nakonec hráči podlehli 4:6.

Fankluby z celého Česka

Turnaj zdobily fankluby z celé naší země. Dorazili opravdu všichni. Tatran Střešovice zdobila
obrovská vlajka a červené dresy. Příznivci Bulldogs Brna se naopak vybavili několika vlajkami.
Domácí se taktéž nenechali zahanbit, ve všech zápasech měli zvukovou převahu a i oni
dokreslovali výbornou atmosféru.



  Tweet  

Zápasy si i díky tomu držely vysokou diváckou návštěvnost. Na finále si našlo cestu přesně
357 diváků! V průměru chodilo na zápasy přes sto diváků. Dokonce i na večerní klání v
pátek a sobotu si našlo cestu alespoň čtyřicet lidí.

Fotografie z turnaje naleznete na Flickr Českého florbalu

Oficiální fotogalerii z turnaje najdete na účtu Českého florbalu na Flickru. Z pátka je k
dispozici pět utkání, ze soboty jsou vyfocená čtvrtfinále. Z neděle jsou všechna utkání,
včetně zápasů o umístění.

Na YouTube kanálu Florbalu Ústí najdete videorozhovory s hráči po čtvrtfinálových,
semifinálových a finálových utkání. Ke zlédnutí je i několik sestřihů utkání. Na TVCOM jsou k
dispozici záznamy utkání.

All-star turnaje

Před předáváním medailí byli vyhlášeni i nejlepší hráči turnaje. Domácí tým Florbal Ústí má
dva zástupce, útočník Dominik Beneš a obránce a zároveň kapitán týmu Miroslav Fořt.
Nejlepším brankářem byl Martin Bezděk z Plzně. Dalšími oceněnými byli dva hráči z
Bohemians a to: Jan Horák a Filip Forman. Pátým hráčem v poli to byl z Tatranu Střešovice
Filip Langer.

Brankář Martin Bezděk (FBC Sokol Plzeň IV)
Obránce Miroslav Fořt (Florbal Ústí)
Obránce Jan Horák (FbŠ Bohemians DDM Praha 7)
Útočník Filip Forman (FbŠ Bohemians DDM Praha 7)
Útočník Dominik Beneš (Florbal Ústí)
Útočník Filip Langer (Tatran Střešovice Red)

Celkové pořadí turnaje

Bohemians dokázali obhájit titul i pošesté! Tudíž ani Florbalu Ústí se nepodařilo překazit
nadvládu pražského celku. Vítkovice skončily až páté. Na turnaji se nedařilo Brnu, to se
umístilo až na sedmé příčce. Uherský Brod se svým mladým týmem překvapil a může se
stát černým koněm v dalším ročníku.

       1. FbŠ Bohemians DDM Praha 7
       2. Florbal Ústí
       3. Tatran Střešovice Red
       4. FBC Sokol Plzeň IV
       5. 1. SC Vítkovice Oxdog
       6. 1. AC Uherský Brod
       7. itelligence Bulldogs Brno Black
       8. 1. FBC DDM Děčín 4
       9. PSKC Okříšky
     10. Fbc Topgal Šternberk
     11. FBC Došwich Milevsko
     12. FbC Hradec Králové A

Autor: Martin Harmach

https://www.flickr.com/photos/ceskyflorbal/collections/72157667609433411/
https://www.youtube.com/user/FlorbalUsti/videos
https://twitter.com/share
/home/zpravy/martin-harmach
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