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Z plného tréninku vstoupili do halo-
vé sezony třebíčští vícebojaři. Z mis-
trovství Moravy a Slezska v Ostravě 
přivezli díky Tobiáši Dvorskému, 
Renatě Procházkové a Pavle Kosiel-
ské tři medaile, na silně obsazeném 
přeboru Libereckého kraje v Jablon-
ci skončil Aleš Svoboda pátý. 

Dvorského trenér Jiří Kliner viděl 
ve výkonu čerstvého dorostenec-
kého mistra Moravy a Slezska ješ-
tě rezervy, přestože si zaběhl osobní 
maximum na šedesátce a zlepšil se 
i v kouli. Děvčata skončila shodně 
druhá, když Renata přidala osobáky 
na výšce i v běhu na 800 m a Pavla 
v kouli. 

Medailovou sbírku mohl rozšířit 
Adam Havlíček, pro zranění kolene 
však závod nedokončil. Z jednotlivých 
disciplín podal nejlepší výkon ve sko-
ku vysokém.  

Mistrovství Moravy a Slezska ve 
vícebojích v Ostravě: Sedmiboj 
dorostenců: 1. Dvorský 4809 (07,07-
652-12,67-174-08,23-325-2:58,20), 
10. Hort 2727 (08,18-467-09,14-156-
10,81-215-3:22,33). Sedmiboj žactva:  
Havlíček DNF (08,34-494-08,83-168-
10,31-2,15-DNS). Pětiboj juniorek: 2. 
Procházková 3074 (08,86-150-07,60-
453-2:29,15). Pětiboj dorostenek: 
11. Všetečková 2923 (09,90-147-
10,08-456-2:35,44). Pětiboj žákyň: 2. 
Kosielská 3086 (09,16-158-10,05-522
-3:02,26).

Přebor Libereckého kraje v Jab-
lonci: Sedmiboj mužů: 1. Doležal 
(Olymp) 5879, 2. Holý (Chrudim) 
5374, 3. Rykl (Hr. Králové) 5029, 4. 
Pulíček (Jablonec) 4927, 5. Svoboda 
(Spartak Třebíč) 4 833 bodů (7,35-
620-12,68-198-8,90-380-2:58,56).
 Milan Zeibert

Po loňském, premiérovém, výjez-
du mladých Sniperů do Skandinávie 
a jejich povedené účasti na turnaji 
„Gothia Cup 2017“ ve švédském Gö-
teborgu se Snipeři začátkem nového 
roku vydali do finských Helsinek, 
kde se jako jediný zástupce českého 
florbalu zúčastnili turnaje „Helsinky 
Floorball Cup 2018“. 

Mezi 230 týmy ze sedmi evrop-
ských zemí byly čtyři týmy Sniperů, 
čítající přes šedesát účastníků, v hel-
sinských halách hodně vidět. 

Nejvíce zaujali třebíčští dorostenci, 
kteří ve své kategorii odešli ve sku-
pině jen jednou poraženi a z druhé-
ho místa postoupili do semifinále, 
ve kterém finským “tučňákům“ jen 
těsně podlehli a museli se spokojit 

s utkáním o třetí místo. K zápasu o 
bronz však přistoupili zodpovědně a 
po vítězství 3:1 se tak mohou pyšnit 
cennými bronzovými medailemi.

Naopak nejméně štěstí ve svých 
vyrovnaných zápasech prožili tře-
bíčští junioři, kteří ze všech svých 
utkání, byť herně více než vyrovna-
ných, odešli poraženi a zbyla na ně 
pátá příčka. 

Že se Snipeři nemusí vůbec bát o 
svoji budoucnost, potvrdili ve Fin-
sku ti nejmladší. 

Žáci, jejichž tým byl z poloviny 
složen z hráčů mladší kategorie, sbí-
rali zkušenosti a umístili se na devá-
tém místě. 

Nejmladší generace florbalistů 
skončila pátá.  -zt-

Dvorský se stal mistrem Florbalisté slavili úspěch

DOROSTENCI z oddílu florbalu Snipers Třebíč se ve Finsku neztratili.
 Foto: archiv oddílu

Skvěle si při Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) v maďar-
ském Györu vedl šestnáctiletý Tobiáš Dvorský ze Spartaku Třebíč. Nejprve 
se na stovce časem 11,18 s kvalifikoval do semifinále, kde výkonem 11,20 s 
obsadil celkovou třináctou příčku. 

V běhu na 200 m se přes rozběhy a semifinále probojoval do finále a tam v 
čase 22,24 s doběhl šestý. Dosáhl tak zatím nejlepšího umístění třebíčských 
atletů na této vrcholné akci. (Letošní mistr Evropy do 22 let Jiří Sýkora skon-
čil ve stejném věku na EYOF v Trabzonu v roce 2011 osmý ve skoku dale-
kém.) Dvorského trenérem Jiří Kliner měl dva svěřence i na ME juniorů v 
italském Grosettu. Desetibojař Aleš Svoboda tam skončil výkonem 6808 
bodů šestnáctý (11,81 - 645 - 14,69 (osobní rekord) -  193 - 51,90 - 15,48 - 
37,23 - 390 - 46,64 - 4:42,64). O tři příčky lépe se umístila Veronika Janíčko-
vá, která je v letošní sezoně členkou brněnského Olympu a která v rozběhu i 
v semifinále na 100 m přek zaběhla stejný čas 14,10 s.  Milan Zeibert

Šestý na festivalu mládeže


