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Ve Slavkově u Brna se uskutečnil 
další ročník Republikového fi nále 
Asociace školních sportovních klu-
bů ČR v soutěži TeamGym. Celé té-
to akci předcházelo velké stěhování 
a převážení veškerého nářadí kami-
onem do Slavkova, které zapůjčil 
Gym club Třebíč, aby se mohl tento 
závod ve Slavkově vůbec uskutečnit. 

Vše dobře dopadlo, a tak po páteč-
ním tréninku všech zúčastněných 
mohla celá akce vypuknout. Základ-
ní škola Bartuškova vyslala celkem 
tři družstva: Junior 0, I, II. V katego-
rii středních škol se fi nále zúčastnila 
Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč, s jedním týmem.

Mezi „základkami“ si „Bartuška“ 
vedla  velice dobře a obsadila 1., 2. a 
3. místo. Mezi středními školami se 

bohužel žádné jiné družstvo nekvali-
fi kovalo, a tak „zdravka“ neměla pře-
možitele. Ale i tak děvčata sklidila u 
publika velký potlesk.  -zt-

Výsledky závodu:
Junior 0
1. místo - Plzeň
2. místo -  Frýdek-Místek
3. místo – Třebíč

Junior I
1. místo - Plzeň
2. místo -  Třebíč
3. místo - Frýdek-Místek

Junior II
1. místo - Třebíč
2. místo - Frýdek-Místek
3. místo - Bělá pod Bezdězem

NA SNÍMKU vítězné družstvo reprezentující Základní školu Bartuškova z Tře-
bíče.   Foto: archiv oddílu

Získali všechny druhy medailí

NA MISTROVSTVÍ v moderní gymnastice společných skladeb v Praze si zajis-
tily postup i gymnastky z oddílu Moderní gymnastiky SK MG Elvis Třebíč. Ve 
sportovní hale Městské části Chodov bojovala družstva z celé republiky ve spo-
lečných skladbách s kužely. Třebíčská děvčata se umístila na 11. místě, v sestavě 
Zachová Magdalena, Lesslová Šárka, Nováková Sára, Sobotková Natálie a Vla-
sáková Karolína. Foto: archiv oddílu

Gymnastky bojovaly v Praze

Třetí lednový den letošního roku 
se vydali Snipeři z Třebíče na dlou-
hou cestu do švédského Götebor-
gu, aby se tam zúčastnili nejstar-
šího fl orbalového turnaje Gothia 
Cup. 

Autobus byl zaplněn téměř do 
posledního místečka, a tak se výpra-
va, čítající 51 členů, těšila na fl orbalo-
vá soupeření severu s jihem v katego-
riích B13, mladší a starší žáci, a B16, 
dorostenci a B18, junioři.

 B13: Do turnaje nejlépe vstoupili 
nejmladší hráči Třebíče, kteří hned ve 
svém prvním zápase porazili švédské-
ho soka po velkém obratu 5:3 a strhli 
na sebe značnou pozornost všech pří-
tomných v hale. 

Pro originální způsob oslav gólů si je 
oblíbili i místní, a tak bylo z hlediště 
slyšet švédské povzbuzování „Tžebíš“. 
V ostatních utkání už sice Třebíčš-
tí pocit vítězství nepoznali, přesto 
s ostatními soupeři statečně bojovali. 
Bohužel věkový i výškový rozdíl byl 
vždy ve prospěch soupeře, a tak pro 
nejmenší skončil turnaj po soubojích 
play-off  umístěním na společném 16 
až 32 místě z 54 týmů.

 B16: Větší smůla hráče kategorie 
B16 v prvním utkání potkat snad ani 
nemohla. Po vyrovnaném průběhu 
utkání přišla krutá porážka 1:2, a to 
brankou v poslední minutě. Smolná 
prohra se na dorostencích podepsala 
měrou vrchovatou, a tak v následují-
cím utkání předvedli nejslabší výkon 
na turnaji a švédskému soupeři pod-

lehli vysoko 0:8. 
Druhý den ovšem Snipeři dostáli 

svému jménu a doslova odstřelili nor-
ského soupeře v poměru 9:0, a mohli 
se v klidu chystat na odpolední zápas 
se švédským Ljunby. V zápase se hrá-
lo o druhé místo v tabulce, a také o 
přímý postup do osmifi nále turna-
je. Za četné podpory zbytku výpravy 
tento klíčový zápas dorostenci zvlád-
li a výhrou 3:1 se katapultovali přímo 
do osmifi nále, kde se potkali se Vsetí-
nem. 

Tento zápas doprovázela nejlepší 
atmosféra turnaje, když se k třebíč-
ským fanouškům přidali i malí Švé-
dové. Utkání bylo jako na houpačce, 

Snipeři zamířili na turnaj do Švédska

TŘEBÍČŠTÍ fl orbalisté nasbírali ve Švédsku cenné zkušenosti. 
 Foto: archiv oddílu

ale nakonec Sniperům došly síly, a 
po prohře 4:7  se museli sklonit před 
výkonem soupeře. Ukončili tak svo-
ji pouť turnajem před branami čtvrt-
fi nále, tedy na děleném 8 až 16 místě 
z 30 týmů v dané kategorii.

B18: Hráči juniorky nastoupili 
k svému prvnímu zápasu optimistic-
ky, ale nadějný výsledek 1:1 nakonec 
neudrželi a prohráli po hrubých chy-
bách vcelku jednoznačně 2:8. Ani 
v dalším měření sil se Sniperům pří-
liš nedařilo. I přes vyrovnaný průběh 
utkání se nechali ke konci zápasu sou-
peřem rozhodit a prohráli o dvě bran-
ky 2:4. 

Druhý den se Snipeři chtěli koneč-
ně dočkat vítězství. Do soupeře se 

zakousli, ale ani dvoubrankové vede-
ní jim nestačilo k prvním bodům 
na turnaji, po konečném výsledku 
3:5. Nakonec se i třebíčským junio-
rům podařilo alespoň jednou vyhrát 
v základní skupině, a to nejtěsnějším 
možným rozdílem v poměru 1:0, díky 
brance Tzimase freestyleovým prove-
dením. 

O jak cenný skalp se jednalo, se 
ukázalo až po turnaji, protože tento 
soupeř ukončil play off  B na druhém 
místě. Do vyřazovacích bojů nastou-
pili Snipeři sebevědomě, a také tomu 
odpovídal výkon na hřišti, kdy Švé-
dy prakticky k ničemu nepustili a 
svůj výkon korunovali postupem po 
výsledku 3:1 do osmifi nále turnaje B. 
Tento zápas zůstane zapsán v dějinách 
Sniperů s pocitem křivdy. K utkání 
byla nominována dvojice ženských 
rozhodčích, a ta zápas odřídila hodně 
nepřesně a nešťastně. Bohužel se Tře-
bíčští nedostali ke své hře a většinu 
utkání byli nuceni odehrát v oslabení. 
Zajímavý metr rozhodil i domácí Švé-
dy, ale ti se s podmínkami vyrovnali 
lépe, a tak po zásluze postoupili. Pro 
Snipery tedy turnaj skončil v osmifi -
nále, a na děleném 8 až 16 místě.

Snipeři zanechali ve Švédsku dobrý 
dojem. Bodovali, a získávali sympa-
tie u diváků od nejmenších po nej-
větší. I když bohužel medaile žádné 
do Třebíče nepřivezli, odjížděli z tur-
naje obohaceni o cenné zkušenos-
ti, protože tak těžké zápasy ve svých 
soutěžích za celou sezónu neodehrají.   
 -zt-


