
 

 
 

Florbalový turnaj v Čimelicích - 11. 12. 2019 

Ve středu 11. prosince naše škola pořádala florbalový turnaj O pohár 

starosty města Mirovice. Florbalové klání čtyř škol – Mirovice, Mirotice, Chraštice 

a Čimelice se tradičně konalo v čimelické sportovní hale. V 7:45 jsme odjížděli od 

školy objednaným autobusem, kde už byli žáci z Chraštic. Autobus nás dovezl 

k hale v Čimelicích a pokračoval dál pro žáky z Mirotic. Všichni sportovci se 

nejdříve nachystali do dresů a začala příprava a rozehřátí na zápasy. 

Nejdříve proběhlo slavnostní 

zahájení a nástup všech týmů. Po 

úvodním přivítání a vysvětlení 

základních pravidel hry a pravidel 

pro brankáře, mohl turnaj začít 

zápasem mezi týmem Mirovic a 

Čimelic. První hvizd zazněl v 8:30 a 

rozhodčí měli před sebou 18 zápasů. 

Žáci byli rozděleni do kategorií 6. – 7. ročník chlapci, 8. – 9. ročník chlapci a 6. – 

9. ročník dívky. Každý tým ve své kategorii absolvoval tři zápasy na 10 min, 

v systému 5+1 hráčů. 

Jak se postupovalo v turnaji, zápasy začínaly být zajímavější, napínavější a 

více nerozhodné. Všichni se skvěle rozehráli a snažili se dostat ze sebe své 

maximum. 



 

Čimelická hala je nemilosrdná svou velikostí, ale hráči se s tím poprali se 

ctí.  

 Turnaj se ukončil posledním hvizdem v 11:45, vše šlo jak na drátku. 

Sečetly se body, napsaly se diplomy a připravily poháry a krásné věcné ceny. 

V kategorii 6. – 7. ročník chlapci zvítězil tým Čimelic, na druhém místě Mirovice, 

na třetím místě Chraštice. V kategorii 8. – 9. ročník chlapci zvítězil tým Chraštic, 

na druhém místě tým Čimelic, na třetím místě náš tým a 6. – 9. ročník dívky 

zvítězil tým Mirotic, na druhém místě Čimelice, na třetím místě Chraštice. První 

místo získalo putovní pohár, sadu florbalových míčků a sušenku. Každý účastník 

byl odměněn sladkostí.  

Letošní ročník florbalového turnaje proběhl v klidném a fair play duchu. 

Byly k vidění krásné sportovní akce a vyrovnané výkony. Všem zúčastněným 

velmi děkujeme a již teď se těšíme na další ročník. Jsme velmi zvědaví, ke komu 

poputuje pohár zase příště. 
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