Regionální turnaj ve florbalu mladších žáků
V letošním roce se nám v regionálních soutěžích poměrně daří. Ke třetímu místu z fotbalu a
prvnímu místu z mix volejbalu jsme v třetí soutěži přidali krásné první místo.
Náš první zápas na turnaji jsme sehráli proti hráčům ze ZŠ Hradecká. Utkání bylo celou dobu
vyrovnané a až do 13. minuty se hrálo bez branek. Pokud se podíváme na průběh zápasu, můžeme
konstatovat, že jsme soupeře k ničemu vážnému nepustili a dvě minuty před koncem zápasu Petr
Bebjak rozhodl, že získáme první dva body do tabulky. Našim druhým soupeřem byli borci
z gymnázia. Ačkoli byli fyzicky méně vyspělí, tak jsme se po většinu zápasu pouze bránili a jen
zásluhou dobře chytajícího Lukáše Tripala se nám podařilo získat bod za remízu 0 : 0. V druhé
polovině turnaje se naše mužstvo začalo pomalu rozehrávat. Hráči si více věřili. To se projevilo
zejména v zápase s Novou Říší, kde jsme soupeře k ničemu nepustili a dvěma brankami Antonia Lacka
jsme zvítězili 2 : 0. Nejtěžší zápas nás teprve čekal. Byl to soupeř z Třešťě, který doposud také
neokusil hořkost porážky. Na soupeři byla vidět větší sehranost, což se projevilo hlavně v úvodu
zápasu, kdy jsme se v prvních několika minutách nedostali pořádně na polovinu soupeře. A po
jednom trestném úderu v blízkosti naší branky nám soupeř „vymetl“ horní růžek branky. Od našich
borců bylo sympatické, že se na jejich psychice neprojevila vstřelená branka a naopak náš tým
získával více ze hry. V druhé části zápasu se nám podařilo několik pěkných akcí. A dvě takové šance
proměnil Rosťa Jeglík, jeden z nejmladších hráčů našeho týmu. Tu druhou zaznamenal dvě minuty
před koncem. Soupeř už neměl možnost s výsledkem nic udělat, a tak se nám po dlouhé době
podařilo získat v turnaji 7 bodů a zaslouženě v turnaji zvítězit.
O náš úspěch se postarali:
Brankář – Lukáš Tripal, obránci - Patrik Havlíček, Matěj Míča, Novák Miloš, Švec Adam
Útočníci – Lacko Antonio, Bebjak Petr, Cébe Štěpán, Břečka Filip, Jeglík Rostislav, Novák Jakub
Děkujeme za reprezentaci školy.

