GOTHIA CUP 2018
SVĚTOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE VE
FLORBALU
=======================================

STARŠÍ ŽAČKY FLORBALOVÉ
AKADEMIE VYBOJOVALY STŘÍBRNÉ
MEDAJLE A TITUIL VÍCEMISTRIŇ!
482 týmů ze sedmi zemí, 13 věkových kategorií (7x kluci , 6x dívky),
27 florbalových hal s 45 hřišti, 1480 zápasů a 9650 gólů. To vše byl
mezinárodní světový turnaj mládeže ve florbalu Gothia cup 2018.
Z České republiky se vydaly na sever ve 13 autobusech 860 českých
hráčů a hráček a mezi nimi byl i zástupci Florbalové akademie MB
Výprava FA MB byla složena z týmů mladších žaček, mladších žáků a
starších žaček . Tyto tým hrál v kategoriích G12,B12 a G14 kde měl
poměrně těžké soupeře. Většina našich soupeřů byly týmy ze Švédska a
týmy z Norska. Jak naše týmy dopadly, jsme se zeptali Tomáše Suchého,
vedoucího Florbalové akademie MB.
Na začátku nutno říci, že naše hráčky i hráči prvotně jeli sbírat
zkušenosti. Mnoho z nich bylo na tak velkém turnaji poprvé. U mladších
žaček byl i jiný herní systém. V České republice se tato věková kategorie
hraje systémem 3+1 na hřišti 20x10 m, kdežto turnaj probíhal dle
švédského hracího systému, tj. na hřišti 40x20 m a 5+1.
Všechny družstva odehrály ve skupinách čtyři utkání. Zatím co
mladším se dařilo střídavě, starší žačky svoji skupinu vyhrály bez jediné
porážky. Pak již následovaly vyřazovací boje. V mladších kategoriích
mladší žáci vypadli v prvním kole, mladší žačky se probojovaly od
osmifinále. V kategorii starší žačky se naše družstvo FA MB probojovalo
až do finále turnaje, kde podlehlo švédskému mistrovi družstvu Pixbo 7:2.
Stalo se tak nejúspěšnějším Českým dívčím týmem na tomto turnaji.
Za tento úspěch bych rád poděkovat trenérům FA MB daných
věkových kategorií Iloně Baborákové, Martinu Rudzanovi, Aleně
Machačové, Marcele Probstové a Tomáši Suchému ml., kterému patří též
dík i za celkovou organizaci a zabezpečení naší účasti na Gothia cupu 2018.
Poděkování patří i st. městu Mladá Boleslav za finanční podporu akce i celé
činnosti Florbalové akademie MB a Středočeskému kraji za podporu TCM
ve Florbalu.

Na závěr bych chtěl pozvat všechny dívky, které by chtěly zkusit hrát
florbal, aby se nebály a přišly se podívat do našich oddílů. V Mladé
Boleslavi, Dolním Bousově, Milovicích, Dalovicích, Skalsku,
či dalších
našich oddílech jsou vítány. Bližší informace na tel. 774 096 696 , či web:
www.ifamb.cz
Za rok bychom chtěli vyrazit na tento turnaj znovu, ale tentokrát
s ještě více týmy jak dívek, tak chlapců.

