Druhé utkání 2. kola play up série FBC Plzeň vs.FBC Start 98 proběhne v pátek 29. dubna
2011 od 19:30 h v hale Lokomotivy I.
V pondělí se Plzeň střetla se Startem na jeho domácí půdě. Ve vyrovnaném utkání
rozhodly rychlé protiútoky soupeře a dobrá střelba. Naopak Plzeň působila jako tým bez
munice, a tak utkání skončilo 6:3 ve prospěch družstva Start 98. Ten se také ujal vedení v
sérii 1:0. V případě úspěchu plzeňanů v pátečním duelu dospěje série k rozhodujícímu
sobotnímu utkání. To je plánovano v hale Lokomotivy II, se shodným začátkem v 19:30 h.
Head to head (Letošní sezóna)
Start 98 - FBC Plzeň 6:3
Nejproduktivnější hráči:
Karel Eichler, Martin Straka, Filip Janáček
Předpokládaná sestava: Kohout, Hurda - Jurečka(C), Houdek, Khek, Kleiner, Valíček Trnka, Firla, Eichler, Mandelbaum, Janáček, Straka, Kirchman, Kratochvíl, Kůst, Kotyl
Zranění: Matějka (natažený stehenní sval z pondělního utkání)
Po 3 letech se sobotu a neděli vrací
mistrovství republiky ve florbale starších žáků
do Plzně. V Městské sportovní hale II
(Lokomotivě II) se uskuteční 1. kolo MČR
starších žáků. Pořadatelem je Česká
florbalová unie ve spolupráci s FBC Plzeň.
Pořadatelský oddíl má své želízko v ohni.
Družstvo FBC Sokol Plzeň IV se představí již v
úvodním duelu turnaje v 10:00 h proti celku
USK Slávie Ústí n/L a v 15:00 h proti SSK
Future. V neděli je v 8:30 h čeká poslední
soupeř základní skupiny FTS Florbal Náchod.
Další utkání budou hrát dle umístění ve
skupině. Systém turnaje je nastaven takto:
Vítězové skupin postupují přímo na finálový
turnaj MČR. Družstva na 4. místě ve skupině
končí v tunaji MČR a dále nepostují. Týmy na
2. a 3. místě se křižně utkají, vítězové těchto
duelů postupují a poražení hrají o poslední
postupové místo do finálového turnaje MČR.
Výsledky utkání a statistický průběh budou k dispozici na oficiálních stránkách
mládežnických turnajů České florbalové unie www.florbalzaci.cz.

