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Florbalový turnaj „DC4 Cup“
Již podruhé v tomto roce pořádal florbalový oddíl TJ Chropyně
florbalový turnaj pod názvem DC
4 Cup pro amatérské hráče z našeho okolí. Jak ukázal první turnaj
o florbal v našem kraji je veliký zájem.
A právě domácí oddíl se může
pyšnit skvělým zázemím. Nejen,
že může využívat velkou tělocvičnu, která je pro florbal takřka
ideální, ale disponuje i vlastními
mantinely, bez kterých by se tento
sport neobešel. O tom, že o turnaj
byl opravdu zájem, svědčí i počet
zájemců z řad florbalových týmů.
Bohužel všem organizátoři nemohli
vyjít vstříc, a tak na turnaji mohlo
startovat jen osm týmů. Mimo
domácích oddílů přijela mužstva
z Kroměříže, Přerova, Kojetína,
Němčic a Hranic na Moravě.
Osm mužstev bylo předem
rozlosováno do dvou základních
skupin. Ve skupinách odehrálo
každé mužstvo tři zápasy vždy
každý s každým. Dále následovalo
čtvrtfinále, semifinále a pro ty
nejlepší finále. Dohromady tedy 22
zápasů. Domácí mužstva nastoupila
do turnaje pod názvem TJ Chropyně a Stará škola. TJ Chropyně skončila v základní skupině
na třetím místě se ziskem dvou
bodů a druhý tým obsadil čtvrté místo, když nedokázal získat
v základní skupině ani bod. Obě
naše mužstva ovšem vypadla hned
ve čtvrtfinále. Stará škola prohrála
s pozdějším vítězem celého turnaje.
V následném zápase o sedmé místo
předvedla sice bojovný výkon,
ale hráčům chybělo štěstí. Zápas tak
prohrála a v turnaji obsadila osmé
místo. TJ Chropyně skončila o něco
lépe. V zápase o páté místo mužstvo
třikrát prohrávalo, ale pokaždé dokázalo vyrovnat. Nerozhodný stav
vydržel i do konce utkání. Podle
pravidel přišlo prodloužení, kde
se našemu týmu podařilo vstřelit
gól. Tím zápas skončil a TJ Chropyně
obsadila celkově páté místo.
Ve finále se objevila mužstva,
která dokázala vyhrát základní
skupinu a úspěšně projít pavoukem play off. Jednalo se o reprízu
finále prvního ročníku. Jamajka
Kojetín měla co oplácet mužstvu
DC4. Utkání nabídlo velice kvalitní
florbal. Není se čemu divit. Vždyť
za obě mužstva nastoupili hráči, kteří se florbalu věnují řadu
let. Celé utkání rozhodla jediná
branka. Tu v první půli vstřelil

Druhá listopadová sobota patřila
florbalu
Jamajka Kojetín
hráč Jamajky, když dokázal svou
tvrdou střelu umístit za záda soupeřova gólmana. DC4 se snažilo
vyrovnat, ale v závěru zápasu nastřelilo dvakrát jen tyč soupeřovy
brány. Jamajka si vedení udržela,
a tak se mohla radovat z celkového
vítězství v turnaji.
Celý turnaj řídili dva rozhodčí,
kteří pravidelně nastupují za tým
SFK Kozel Počenice, který hraje
druhou nejvyšší florbalovou soutěž
v republice.
Na závěrečném ceremoniálu
obdržely týmy pamětní diplomy
a drobné ceny. Celý tur naj
se odehrál v přátelské atmosféře
a v duchu fair-play.
Oddíl florbalu děkuje všem
hráčům, kteří se turnaje zúčastnili,
a přeje jim samé dobré výsledky
v tomto sportovním odvětví. Poděkování patří i Městu Chropyni
a Tělovýchovné jednotě za možnost pořádání turnaje. Pořadatele,
sponzoři a přátelé florbalu mají
náš dík neustále, protože bez nich
by se podobná akce jen stěží mohla
uskutečnit.
Celkové pořadí turnaje
Pořadí Mužstvo
1
Jamajka Kojetín
2
DC 4 Kroměříž
3
TJ Němčice nad Hanou
4
Hokej Bar Aréna Kroměříž
5
TJ Chropyně
6
Etimex Hranice na Moravě
7
ARES Přerov
8
Stará škola Chropyně
– Libor Halás –
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Vítěz celého turnaje Jamajka Kojetín

DC4 prohrálo až ve finále nejtěsnějším rozdílem

Hráči oddílu TJ Chropyně

