ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO ODDÍLU
FLORBALU SOKOL PARDUBICE za rok 2012
Oddíl má v probíhajícím soutěžním ročníku 2012/2013 už 16 družstev
v soutěžích ČFbU (6 mužských, 8 mládežnických a jedno žen a dorostenek). Po
dokončení trenérských kurzů v roce 2012 má oddíl přes 30 vyškolených trenérů.
Náš oddíl je největším florbalovým klubem v našem regionu.
Složení výkonného výboru: Vít Drašar, předseda (člen komise florbalu
OS ČOS), Mgr.Miroslav Janovský, hlavní trenér, další členové výboru
Ing.Tomáš Kořínek, Ing.Filip Hoffman a Jiří Smolík.
Nejlepším výsledkem v soutěžním v roce 2012 bylo 2.místo družstva
juniorů na největších světovém florbalovém turnaji – CZECH OPEN 2012 –
v Praze. V konkurenci 32 nejlepších českých i zahraničních družstev chyběl
našim nadějím jediný gól ve finále k celkovému prvenství. A-družstva mužů
pokračuje v kvalitních výkonech v 1.lize mužů, kde je po 1/3 odehrané základní
části na 1.místě. Omlazené družstvo mužů tak úspěšně bojuje o návrat do
extraligy. Z dalších úspěchů vybíráme účasti družstvem starších žáků a
dorostenců na finálových turnajích o mistra ČR. Starší žáci obsadili 9.místo a
dorostenci dokonce dělené 5., což je náš největší úspěch v této kategorii za
posledních 10 let.
Několik hráčů je v širších reprezentačních výběrech mužů a juniorů
(Pipek, Dlesk, Formánek, Zozulák). Hlavní trenér oddílu Miroslav Janovský je
od léta 2010 hlavním trenérem ženské juniorské reprezentace ČR. Reprezentační
cyklus vrcholil v květnu 2012 MS juniorek na Slovensku, kde náš výběr obsadil
4.místo.
Jako i v předešlých letech jsme uspořádali tentokrát již 11.ročník
tradičního turnaje Sokol Cup 2012, zařazený do sletových soutěží a jako
významnou akci OS ČOS. Turnaj měl skvělou sportovní úroveň. Pro
neregistrované také pravidelně pořádáme velký turnaj na konci kalendářního
roku.
Už počtvrté od roku 2009 náš oddíl pro OS ČOS organizoval a pořádal
přebory starších žáků a dorostenců. Během finálového víkendu se sešlo na
přeborech přes 200 hráčů z 14-ti družstev z celé ČR. Soutěž byla také pořádána
v rámci sletových oslav

Přehled výsledků mistrovských soutěží družstev :
Aktuální umístění v sezóně 2012/2013 k 28.10.2012
Muži „A“: 1.liga mužů: 1.místo, po ZČ následuje play-off.
Junioři : 2.liga juniorů, 2.místo
Dorostenci : 1.celostátní liga , divize III - 1.místo
Starší žáci A,B: Liga starších žáků (nejvyšší soutěž), 5.a 7.místo
Mladší žáci A,B: Regionální PA+HK liga mladších žáků - Soutěž je
organizována jako samostatné turnaje 12x za rok – nevyhodnocuje se celkově
Elévi A,B: Soutěž je organizována jako samostatné turnaje 12x za rok, slouží
k seznámení všech hráčů se základy florbalu
Přípravka: Soutěž je organizována jako samostatné turnaje 12x za rok, slouží
k seznámení všech hráčů se základy florbalu
Ženy : 2. liga žen, divize I. – 4.místo
Další družstva mužů: „B“ 3.liga mužů Severovýchod – 1.místo, „C“
Pardubická liga mužů – 1.místo, „D“, „E“ a „F“ Pardubický přebor.
Webové stránky oddílu: www.florbalpardubice.eu
Kontakt na předsedu: Vít Drašar, sokol.pardubice@centrum.cz.

Za oddíl florbalu : Vít Drašar, předseda.

