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V Pardubicích dne 17. května 2012 

 
TZ: Pardubice o víkendu hostí finálové turnaje mládeže ve florbale 
 

Poprvé v historii hostí Pardubice finálové turnaje regionálních výběrů 
mladších a starších žáků ve florbale. V sobotu obsadí talentovaní hráči haly ve 
Sportovním areálu Na Olšinkách a Sportovní halu Dašická. Pořadatelem turnajů je 
Sokol Pardubice.  
 

Zatímco dospělé kategorie už mají několik týdnů po sezoně, mládežnické týmy 
čeká vrchol sezony až tuto sobotu. Ve Sportovní hale Dašická se střetnou týmy 
starších žáků Pardubického, Královéhradeckého a Jihočeského kraje a kraje Vysočina. 
Stejné výběry, ale v kategorii mladších žáků, se utkají v nafukovací hale ve Sportovním 
areálu Na Olšinkách.  

 
Všechny regionální výběry mají za sebou dvě víkendová soustředění, ze kterých 

vykrystalizovaly závěrečné sestavy. Týmy jsou složené minimálně z šesti regionálních 
týmů, kde může mít maximálně pětičlenné zastoupení hráči z jednoho klubu. 
Oporami jak ve starších žácích, tak v mladších žácích, budou určitě hráči největšího a 
klubu ve východních Čechách Sokola Pardubice.  „Turnaj je pořadatelsky náročnou 
akcí, ale organizační a především diváckou lahůdku připravujeme na září. Už teď 
mohu prozradit, že v pardubické ČEZ Areně budeme pořádat mezinárodní turnaj 
reprezentačních týmů mužů. Více ale prozradíme v následujících týdnech,“ prozrazuje 
předseda klubu Sokol Pardubice Vít Drašar.  
 
Rozpis turnaje: 
9:00    Královéhradecký kraj vs. Pardubický kraj 
10:00  Jihočeský kraj vs. kraj Vysočina 
11:00  Dovednostní soutěže 
12:00  Pardubický kraj vs. Jihočeský kraj 
13:00  kraj Vysočina vs. Královéhradecký kraj 
14:00  Dovednostní soutěže 
15:00  Jihočeský kraj vs. Královéhradecký kraj 
16:00  Pardubický kraj vs. kraj Vysočina 
17:00  Slavnostní vyhlášení 
 
Místo:  
Starší žáci hrají ve Sportovní hale Dašická, mladší žáci v nafukovací hale ve 
Sportovním areálu Na Olšinkách. Rozpis turnaje je totožný pro obě kategorie. 
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