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Vítûzn˘ t˘m IBK PofiádMálo s pohárem. 

T˘m IBK PofiádMálo se pfiihlásil
do soutûÏe, aby obhájil bronzové mís-
to z loÀského roãníku turnaje.

âlenové t˘mu: Na brankáfiském po-
stu se pfiedstavil Vojtûch Ott, obránci:
Viktor Kejík, Daniel Pavlíãek, Jan
Charvát, Tomá‰ Videman. V útoku
Jan K‰ica, Jaroslav ¤eháãek, Petr
Musil a âestmír Sekanina.

Pod zá‰titou Orla Boskovice se
t˘m, pod kapitánsk˘m vedením Jana
Charváta z Doubravice nad Svitavou
s názvem IBK Pofiád Málo, probojo-
val aÏ do finále. V osmifinále narazi-
li na t˘m Polo‰ílené Veverky a i pfies
to, Ïe po nepfiíznivé první pÛli, kdy
t˘m prohrával 5:1, ukázal ve druhé
ãásti obrovskou bojovnost a zvítûzil
8:5 a postoupil tak do ãtvrtfinále.

V nûm se utkali s t˘mem Pacov‰tí
Honzíci. T˘m mûl znovu namále,
kdyÏ prohrával 3:1, ale znovu se do-
kázal semknout a zvítûzit 4:3. 

Semifinále nabídlo vyrovnané zá-
pasy. V prvním semifinále se potkaly
t˘my Asper Holba T˘m a Saigon.  Ve
druhém semifinále se utkali hráãi
Hradce nad Moravicí a IBK
PofiádMálo. Po remíze v základní hra-
cí dobû rozhodl o postupu do finále
v nájezdech dvûma úspû‰n˘mi bran-
kami Jan Charvát, kde se jeho t˘m 
utkal se soupefiem Asper Holba
T˘mu.

Finálov˘ zápas probûhl ve sportov-
ní hale Tatran Bohunice. Hráãi svedli
strhující a do poslední minuty nervy
drásající souboj. V polovinû utkání byl

Ve dnech 23. – 26. 6. 2016 se uskuteãnil Florbalov˘
turnaj Hummel open game 2016 Brno v kategorii amaté-
fii. Turnaje se hráli ve sportovních halách po celém
Brnû.  Úãastnilo se 49 druÏstev, rozdûlen˘ch do devíti
skupin.  Letos probûhl v˘roãní desát˘ roãník tohoto dru-
hého nejvût‰ího letního turnaje u nás, na kter˘ se tû‰í
jak hráãi, tak i poãetné publikum a fanou‰ci florbalu. 

stav nerozhodn˘ 3:3. Dramatické mo-
menty a stfiídavé vedení nakonec pro-
lomil sedmou brankou Jan K‰ica
z Letovic, kter˘ tak zkompletoval hat-
trick a pfies závûreãn˘ tlak Asper
Holba t˘mu. T˘m IBK PofiádMálo zví-
tûzil v závûreãné rozhodující bitvû 7:6.

Srdcafii z IBK PofiádMálo  tak v cestû
za prvním místem porazili tfii t˘my,
které hrají divize âFBU  i t˘m sesta-
ven˘ z hokejistÛ hrajících za Opavu.
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Florbalisti z regionu vyhráli turnaj


