Extraligový florbalový tým
Sokol Pardubice

Florbalový den Sokola Pardubice
Největší florbalový klub ve východních Čechách Sokol Pardubice pořádá ve
čtvrtek 17. listopadu Florbalový den.
Od 13.15 jsou ve Sportovní hale Dašická připravené florbalové soutěže o ceny,
turnaje mládežnických týmů a vrcholem dne bude od 17 hodin extraligové utkání
Sokol Pardubice vs. TJ JM Pedro Perez Chodov. „Florbalový den jsme už pořádali
v pardubické ČEZ Areně a setkal se s velkým ohlasem. Chceme teď dát možnost
zahrát si v nové hale na Dašické i našim mladším hráčům, kteří jinak své zápasy hrají
v nafukovací hale ve sportovním areálu Na Olšinkách,“ vysvětluje prezident klubu Vít
Drašar.
Kromě kmenových hráčů pardubického Sokola, který patří mezi deset největších
florbalových klubů v České republice, se akce může na státní svátek zúčastnit opravdu
každý. „V průběhu celého dne jsou pro hráče i příchozí připravené florbalové soutěže.
Finále těchto soutěží se uskuteční během druhé přestávky extraligového zápasu mezi
Pardubicemi a Chodovem. Lahůdkou bude soutěž, ve které příchozí budou mít
příležitost překonat při trestném střílení extraligového brankáře a soutěž pro dospělé
o lahev šampaňského,“ dodává Vít Drašar.
Vrcholem celého dne bude od 17 hodin extraligový zápas mezi florbalisty Sokola
Pardubice a týmu Pedro Peres Chodov.
Program:
13.15-15.00
15.00-16.00
13.30-16.00
15.45-16.00
16.00-17.00
16.00-17.00
17.00-19.00
1. přestávka
2. přestávka
19.15-20.15

turnaj přípravek a elévů A a B
turnaj starších žáků a mladších žáků A
dovednostní soutěže o ceny (na hřišti)
vystřel si na extraligového brankáře
dovednostní soutěže o ceny v prostorách vestibulu
rozcvičení extraligových týmů
zápas extraligy mužů Pardubice vs. Chodov
zápas mladších žáků B
finále dovednostních soutěží a soutěž o láhev šampaňského
zápas dorostenců

Vstupné po celý den zdarma.
K účasti na florbalových soutěžích na hřišti je nutná halová obuv na přezutí.
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