
Okresné kolo vo florbale 

 

STARŠIE ŽIAČKY  

Prvý deň patril dievčatám, kde sa 

predstavilo 7 základných škôl z okresu. V našej 

skupine boli tímy ZŠ Levočská, Malý Lipník, 

Kamienka.  

Prvý zápas sme súperili z nováčikom v 

tejto súťaži tímom Kamienka, kde sme ju zdolali 

3:1.  

Druhý zápas bol ten najťažší. Súperom 

boli dievčatá zo ZŠ Levočskej (minuloročný víťaz). 

Tento zápas bol veľmi napätí, s množstvom 

súbojov o každú loptičku. Napokon sa tento 

zápas skončil nerozhodne 2:2.  

Tretím a veľmi dôležitým zápas proti 

dievčatám z Malého Lipníka, keď sme chceli 

pomýšľať na víťazstvo v skupine. Do súpera sme 

sa zahryzli od začiatku a nedali sme im šancu 

skórovať. Zápas skončil 6:0.  

Výsledok v skupine bol veľmi tesný. Zo ZŠ 

Levočskou sme mali rovnaký počet bodov, 

rovnaký rozdiel medzi strelenými a inkasovanými 

gólmi, remíza spoločného zápasu a tak 

nasledovali nájazdy. Žiaľ v tomto sa na nás 

šťastie neusmialo a prehrali sme 3:2.  

Hrali sme o 3.miesto proti dievčatám z 

Haligoviec. Naše dievčatá sa snažili o 

vybojovanie aspoň tretieho miesta. Napokon sa 

tak aj stalo s zápas skočil víťazstvom 5:1. 

 

Reprezentovali:  

Beňová (9.C), Farkašová, Koterbová, Sikorová, 

Konevalová, Orlovská, Marková, Židovská (všetky 

z 9.B), Pastyrčáková (6.C). 

 

 

 

STARŠÍ ŽIACI  

Starší žiaci boli rozdelený do 3 skupín, 

kde víťaz postupoval do finále, ktoré sa odohralo 

v piatok.  

Naši žiaci suverénnym spôsobom zdolali 

vo svojej skupine ZŠ Levočskú (5:0), Plavnicu 

(5:1), Gymnázium TV (3:1) a tak postúpili do 

finálových bojov.  

Finálovú skupinu tvorili ZŠ s MŠ 

Kamienka, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa a naša ZŠ 

Komenského.  

Prvý zápas otvárali naši žiaci proti Novej 

Ľubovni. Chlapci sa snažili a bojovali od začiatku 

a zápas kontrolovali za stavu 3:1 až do konca 

stretnutia.  

Druhý zápas bol proti minuloročného 

víťazovi Kamienke. Bol to finálový zápas o 

majstra okresu vo florbale. Naši starší žiaci, 

nastúpili hneď od začiatku a bojovali o každý 

meter ihriska. Po strelení prvého a následne 

druhého gólu sa nervozita z našich žiakov 

odpadla. Súper začali „valcovať“ v každej hernej 

činnosti a tak zápas vyhrali bez menších 

problémov 8:1. 

 

Reprezentovali:  

Furtkevič (9.C), Diňa, Stašák (obaja z 9.B), 

Vislocký, Venglár, Šidlovský, Saxa, Rabík, 

Neupauer, Lichvár, Lešiga (všetci z 8.C). 


