ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO ODDÍLU
FLORBALU TJ SOKOL PARDUBICE I za rok 2015
Oddíl florbalu má v probíhajícím soutěžním ročníku ČFbU 2015/2016 16
družstev v soutěžích ČFbU (5 mužských, 9 mládežnických a dvě žen). Po
dokončení trenérských kurzů v roce 2015 má oddíl přes 30 vyškolených trenérů,
včetně nejvyšších licencí. Náš oddíl je největším florbalovým klubem v našem
regionu a patří mezi 5 největších v ČR.
Výborných výsledků se našemu oddílu v roce 2015 podařilo několik.
Muži obhájili 9. místo v AutoCont extralize a vyrovnali tak nejlepšího umístění
v historii klubu. V probíhajícím ročníku 2015/2016 je v polovině odehrané
soutěže družstvo na 11. místě. Družstvo mužů navíc v létě zvítězilo na největším
florbalovém turnaji na světě – Czech open v Praze v kategorii PRO. Zajistili
jsme si tak jako první místo v nejprestižnější kategorii ELITE pro 16 nejlepších
družstev světa v roce 2016. Dalším velkým úspěchem je postup družstva juniorů
do nejvyšší soutěže – G2 ligy. Družstvo je v sezoně 2015/2016 nejmladší
v soutěži a má velký potenciál pro další sezony. Florbal se i v médiích dostal na
úroveň TOP sportů vedle basketbalu, házené, volejbalu a o skvělou prezentaci se
zasloužili i naši muži, kteří se opakovaně objevují i na obrazovkách ČT. Opět
jsme v září uspořádali špičkové florbalové utkání v hokejové TIPSPORT aréně,
na kterém bylo přítomno téměř 1000 diváků. Akce je spojená také s velkým
turnajem pro 40 mládežnických družstev z celé ČR a má podporu statutárního
města Pardubice a Pardubického kraje. V rámci florbalového dne jsme také
uspořádali přebory OS ČOS v kategoriích mladších a starších žáků pro rok 2015.
Stále větší důraz se snažíme klást na výchovu mládeže. Extraligové
družstvo mužů je z velké části tvořeno odchovanci, kteří vzešli z domácí líhně
talentů. Potvrzením tohoto faktu je i 4. místo na MČR starších žáků, konané
letos premiérově v Pardubicích a 5.-8. místo dorostenců také na MČR. Náš oddíl
má kompletní strukturu mládežnických družstev a do mládeže investujeme velké
prostředky. Nově jsme zřídili funkci šéftrenéra, kterým je VŠ vzdělaný trenér
Martin Czeczinkar. Postupně chceme vybudovat regionální florbalové centrum
mládeže.
Dlouholetý hlavní trenér oddílu Mgr.Miroslav Janovský je hlavním
trenérem ženské reprezentace ČR, které se v prosinci 2015 zúčastní mistrovství
světa ve Finsku. Několik našich hráčů juniorského věku je členy současné
reprezentace ČR juniorů.
Jako i v předešlých letech jsme uspořádali tentokrát již 14.ročník
tradičního turnaje Sokol Cup, zařazený do významných soutěží OS ČOS. Turnaj
měl skvělou sportovní úroveň. Pro neregistrované také pravidelně pořádáme
velký turnaj na konci kalendářního roku.

Přehled výsledků mistrovských soutěží družstev :
Aktuální umístění v sezóně 2015/2016 k 15.11.2015
Muži „A“: AutoCont extraliga mužů: 11.místo
Junioři : G2 liga juniorů, 6.místo
Dorostenci : 1.celostátní liga , divize III - 1.místo
Starší žáci A,B: Liga starších žáků – košový systém dle výkonnosti
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. – 2. a 6.místo
Další družstva mužů: „B“ 3.liga mužů Severovýchod – 3.místo, „C“, „D“, „E“
Pardubická liga mužů – 1., 3. a 5.místo.
Webové stránky oddílu: www.florbalpardubice.eu.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/sokolpardubice.
Kontakt na předsedu: Vít Drašar, tel.724166033, sokol.pardubice@centrum.cz.
Za oddíl florbalu : Vít Drašar, předseda.

