10. ROČNÍK / VÍŤAZOM TSK FLORBALKI SK CUP 2016 GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA TRENČÍN

V pondelok 5. decembra sa v Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne uskutočnilo finálové kolo
10. ročníka O pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja „TSK FLORBALKI SK CUP 2016“.
Organizátormi turnaja boli Trenčiansky samosprávny kraj, Krajské centrum voľného času v Trenčíne a
Športový klub 1. FBC Trenčín. Záštitu nad podujatím prevzal predseda TSK Jaroslav Baška.

Na turnaji TSK FLORBALKI SK CUP 2016 sa vo finálovom kole zúčastnilo 6 škôl z trenčianskeho kraja:
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola
Prievidza, Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického Trenčín a Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom. Turnaj sa hral v dvoch troj
členných skupinách. V skupine hral každý s každým. Hrací čas turnaja bol 2x12 minút (hrubý čas).

Florbalové podujatie stredných škôl prebiehalo vo florbalovom prostredí ŠK 1. FBC Trenčín. Zápasy
ukázali kvalitu stredoškolákov, ktorí sa venujú florbalu. Študenti dostali šancu zahrať si na kvalitnom
povrchu s profesionálnymi mantinelmi na ihrisku oficiálnych florbalových rozmerov. Hráči dodržovali
poctivo pokyny svojich učiteľov. Zápasy boli napínavé až do poslednej sekundy. Dva duely sa
rozhodovali na trestné strieľania. Rozhodcami na turnaji boli hráči a rozhodcovia ŠK 1. FBC Trenčín s
rozhodcovskou licenciou SZFB: Andrej Glonek, Bc. Patrik Bulko a Branislav Mitucha. Celý priebeh
podujatia sa niesol v duchu FAIR-PLAY.

Už od začiatku podujatia podávali najlepšie výkony Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne a SOŠ Prievidza,
ktoré sa aj stretli v poslednom finálovom zápase. Gymnázium Ľ. Štúra obsadilo na turnaji prvé
miesto.
Jubilejný ročník oživil svojou účasťou aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav
Baška. Diplomy a vecné ceny pre víťazov odovzdávali: predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jaroslav Baška, riaditeľka Krajského centra voľného času v Trenčíne Renáta Bieliková a zástupcovia
ŠK 1. FBC Trenčín. Jaroslav Baška odovzdal víťazovi turnaja študentom Gymnázia Ľ. Štúra aj putovný
pohár. Organizátori vyhlásili aj cenu pre najlepšieho strelca turnaja, ktorým sa stal Šimon Hatala
(Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne). Najlepším brankárom bol ocenený Denis Belák (Gymnázium Ľ. Štúra
v Trenčíne).

POVEDALI PO TURNAJI:

Šimon HATALA (Gymnázium Ľ. Štúra) – Najlepší strelec: Turnaj hodnotím len pozitívne, keďže
prekonal naše očakávania. Náš cieľ pred turnajom bolo vylepšiť naše historicky najlepšie
umiestnenie(4.miesto), čo sa nám aj podarilo. Čo sa týka organizácie, podmienok, vybavenia si
myslím, že tento turnaj patrí jednoznačne k najlepším na Slovensku. Vyzdvihol by som kvalitu SOŠ
Prievidza, ktorá predčila očakávania všetkých zúčastnených tímov, čo potvrdila aj vyradením
minuloročného majstra SOŠ Jilemnického. V skupinovom dueli sa nám proti tejto škole podarilo
streliť dva rýchle góly v úvodných minútach zápasu, čo si myslím, že nám psychicky výrazne pomohlo.
Finálový duel proti Prievidzi už taký jednoznačný nebol. Na šťastie sa ukázali skúsenosti nášho
najostrieľanejšieho snajpera Miňa Mrázika, ktorý vo finále rozvlnil sieť hneď 4 krát. Za individuálne
ocenenie som určite rád. Teší ma to ale podarilo sa mi ho vybojovať len vďaka skvelým nahrávkam
mojich spoluhráčov.
Milan MRÁZIK (Gymnázium Ľ. Štúra): Tak my sme vstupovali do tohto turnaja so smelými ambíciami.
Tento rok sme vsadili na menší počet hráčov ale za to kvalitných. Čo sa nakoniec odzrkadlilo aj na
našom konečnom umiestnení. Počas celého turnaja sme sa florbalom bavili. V základnej skupine a ani
v semifinálovom zápase nám súperi nenarobili nejaké väčšie problémy a tak sme sa mohli tešiť na
vytúžené finále. Vďaka priaznivým okolnostiam z druhého semifinálového zápasu sme dostali podľa
môjho názoru prijateľnejšieho súpera a potvrdili sme našu kvalitu.
Brian OBERTA (Gymnázium Ľ. Štúra): Turnaj TSK FLORBALKI SK CUP 2016 hodnotím pozitívne. Som
spokojný s našou hrou, ktorá nám priniesla 1. miesto a teda úspech, aký naša škola vo florbale ešte
nezažila. Ďalej musím pochváliť aj organizáciu, ktorá bola perfektne zvládnutá. Od rozhodcov cez
kvalitnú halu, v ktorej sa turnaj hral až po vyhlasovanie najlepších hráčov turnaja. Za tento turnaj som
vďačný, pretože priniesol rozptýlenie od učenia ale aj pozitívnu zmenu oproti ostatným školským
turnajom, ktoré takúto kvalitu nedosahujú.

Ďakujeme všetkým zúčastneným športovcom, divákom, rodičom a učiteľom za účasť na turnaji a
predvedené výkony. Taktiež ďakujeme predsedovi TSK Jaroslavovi Baškovi, riaditeľke KCVČ v Trenčíne
Renáte Bielikovej a ŠK 1. FBC Trenčín za podporu športových aktivít stredoškolskej mládeže v
Trenčianskom kraji. Florbalový turnaj TSK FLORBALKI SK CUP 2016 prebehol úspešne a bez zranení.
Celkovo sa oboch kôl zúčastnilo 9 stredných škôl z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Organizátori
turnaja Trenčiansky samosprávny kraj, Krajské centrum voľného času v Trenčíne a ŠK 1. FBC Trenčín
sú veľmi radi, že stredné školy a učitelia dávajú možnosť žiakom rozvíjať sa aj vo florbale.

Foto report z turnaja nájdete dnes po 15 hodine na Facebookovej stránke ŠK 1. FBC Trenčín.

ROZPIS ZÁPASOV

Dátum

Čas

Zápas

Výsledky

05.12.2016

08:00 - 08:30

SOŠ PRIEVIDZA - SPŠ DUBNICA N/V

4:0

05.12.2016

08:30 - 09:00

SPŠ NOVÉ MESTO N/V - SOŠ DUBNICA N/V

3:1

05.12.2016

09:00 - 09:30

SOŠ PRIEVIDZA - GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA

4:0

05.12.2016
05.12.2016

09:30 - 10:00
10:00 - 10:30

SPŠ NOVÉ MESTO N/V - SOŠ JIEMNICKÉHO
SPŠ DUBNICA N/V - GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA

0:9
3:3

05.12.2016

10:30 - 11:00

SOŠ DUBNICA N/V - SOŠ JIEMNICKÉHO

0:2

05.12.2016

11:00 - 11:30

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA - SPŠ NOVÉ MESTO N/V / semifinále 1.

5:1

05.12.2016

11:30 - 12:00

SOŠ JIEMNICKÉHO - SOŠ PRIEVIDZA / semifinále 2.

2:3 sn.

05.12.2016

12:00 - 12:30

SPŠ DUBNICA N/V - SOŠ DUBNICA N/V / o 5. miesto

5:2

05.12.2016

12:30 - 13:00

SPŠ NOVÉ MESTO N/V - SOŠ JIEMNICKÉHO / o 3. miesto

4:3 sn.

05.12.2016
05.12.2016

13:00 - 13:30
13:40 - 14:00

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA - SOŠ PRIEVIDZA / FINÁLE

5:2

VYHODNOTENIE TURNAJA

KONEČNÉ PORADIE:

1. GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA TRENČÍN
2. SOŠ PRIEVIDZA
3. SPŠ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
_____________________________________________
4. SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB JILEMNICKÉHO TRENČÍN
5. SPŠ DUBNICA NAD VÁHOM
6. SOŠ DUBNICA NAD VÁHOM

