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TURNAJ VE FLORBALU 

ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ ZŠ OBCÍ MAS ŠUMPERSKÝ VENKOV 

 

Sněm mládeže MAS Šumperský venkov, z.s. Vás zve na osmý ročník meziobecního turnaje   

ve florbalu.  

Termín a místo konání: 

 

24. 2. 2017 od 8:00  

v tělocvičně ZŠ Libina. 

 

 

 

Bližší informace Kateřina Hejtmánková  hejtmankovakaterina@seznam.cz 

   Mgr. Jakub Dolníček        J.Dolnicek@seznam.cz 
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Podmínky složení týmu 

       Tým mohou tvořit pouze žáci z jedné obce – takové, jež jsou součástí MAS Šumperský 

venkov (snahou je, aby každá obec měla vytvořený jeden tým), takže školy, které sdružují děti 

z více obcí, by měly vytvořit více týmů, př. týmy dva… Jeden tým je tvořen 7 žáky, z toho 

minimálně dvě musí být dívky a minimálně dva žáci musejí navštěvovat 6. nebo 7. 

ročník. Na hřišti se hraje 3+1, z toho minimálně jedna dívka vždy na hřišti. Herní systém 

bude upřesněn na místě. Každý tým je pak doprovázen učitelem jako trenérem a dozorem. 

       Na turnaj je nutné, opatřit se vlastními hracími holemi a nejlépe nějakým společným 

dresem – tričkem. Sportovní obuv do tělocvičny je samozřejmostí. 

       Předpokládaný konec turnaje je ve 14 hodin. 

       Prosím, potvrďte či vyvraťte účast příslušné obce na Pololetním turnaji ve florbale 

nejpozději do 30. 11. 2016. V první polovině února rozešleme podrobnosti k akci. 

       Věříme, že turnaj proběhne v hojném počtu stejně tak, jako tomu bylo loni. Pro 

připomenutí uvádíme loňské nejlepší týmy (1. místo – Libina; 2. místo – Rapotín; 3. místo – 

Oskava; 4. místo – Nový Malín). 

     

 Sportu zdar a florbalu zvlášť! 

                                                   S pozdravem, za Sněm mládeže MAS Šumperský venkov, z.s. 

                                                                                                   Kateřina Hejtmánková 

  

* Sněm mládeže MAS Šumperský venkov – jedná se o obcemi vybranou skupinu obyvatel – dětí a 

mládeže – obcí, jež jsou součástí MAS Šumperský venkov. Její snahou má být tvorba a podpora 

projektů jednotlivých obcí a celé MAS a to především takových, které mají být primárně zaměřeny pro 

mladší spoluobyvatele našich obcí. 


