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Uplynulá sezóna by se z našeho pohledu dala pojmenovat jako „oťukávací“. Žádný hráč z mužstva neměl zkušenost z florbalové ligy. 
Podle toho jsme také do soutěže vstupovali, zvědaví a plni očekávání. I přesto byl stanoven pro sezónu jasný cíl – postup do vyšší soutěže.

Florbalová soutěž se hraje turnajovým systémem. Povinností každého z 
13 oddílů je uspořádat v sezóně 2 turnaje. Souběžně vždy probíhají 2 turna-
je, každého turnaje se účastní 6 mužstev, jedno mužstvo z důvodu lichého 
počtu přihlášených nehraje ani na jednom turnaji. Na turnaji jsou spojena 2 
soutěžní kola, tzn. že mužstvo odehraje na jednom turnaji 2 zápasy. Celkem 
jsme tedy v sezóně odehráli 24 utkání. 

V úvodu jsme doplatili na nezkušenost a hned první zápas jsme těs-
ně prohráli. Pak se ale začalo blýskat na lepší časy, mužstvo se semklo a 
bojovným výkonem přehrávalo i papírově silnější soupeře a sbíralo cenné 
body. Šňůrou 5 utkání bez porážky jsme získali nejen body, ale i potřebné 
sebevědomí. Pohybovali jsme se v horní polovině tabulky. V posledních 
kolech se začal postup do vyšší soutěže jevit jako dosažitelný. Doplatili 
jsme však na nedokonalost systému. V naší soutěži byly 4 mančafty „B“, 
jejichž „A“ týmy hrají ve vyšších soutěžích. Konfrontace s týmem, který je 
doplněn o hráče stabilně hrající za „A“ tým a juniory, je „lehce zkreslená“. 
V rozhodujících zápasech proti týmům hrajícím o postup jsme neuspěli a s 
vytouženým postupem jsme se museli rozloučit. V soutěži jsme se v žádném 
případě neztratili. A to i přes fakt, že jsme se museli vyrovnat s tím, že flor-
bal je pro některé hráče pouze doplňkovým sportem. To nás nutilo kolo od 

kola improvizovat se sestavou, chyběla sehranost jednotlivých útoků.
Po 24 kolech jsme tedy v  tabulce s vyrovnanou bilancí 10 výher, 

10 porážek a 4 remízy obsadili konečné 7. místo. O jeden gól zápor-
né skóre 100:101 nás tak nemrzelo jako fakt, že k vytouženému po-
stupu nám nechybělo mnoho. Získat navíc 3 body ve dvoubodovém 
systému za vítězství bylo určitě v našich silách. 

Uplynulou sezónu lze hodnotit jako úspěšnou. Doufáme, že v 
nadcházející sezóně, která startuje již koncem září, se nám podaří 
na dobré výkony navázat a na druhý pokus bude snaha o postup 
úspěšná.

V současné době probíhá nábor nových hráčů, pokud máte právě 
Vy zájem o florbal, můžete se přijít podívat na pravidelný trénink, 
který se koná každou sobotu v 18:00 na SH ZŠ TGM v Bojkovicích. 
Více na http://fbcsb.wz.cz, popřípadě ve vývěsce naproti OD TIS.

Nezbytné statistiky pro novináře:
- 7. místo, 24 bodů, 10 výher, 10 proher, 4 remízy, 
  skóre 100:101
- vedoucí mužstva Roman Fiala, trenér Jan Staník, 
  kapitán týmu Jiří Neveselý 
- nejproduktivnější hráč: Roman Fiala – 31 bodů (21 + 10),
  celkově 14 místo v soutěži,
- role brankářské jedničky nebyla jednoznačně určena, gólmani 

Petr Staník a Přemek Bartoš se v brance střídali, oba dosáhli téměř 
shodných statistik - úspěšnost 80% a průměr necelé 4 inkasované 
branky na zápas.                                                FBC Sokol Bojkovice
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Florbalisté FBC Sokol Bojkovice mají za sebou první sezonu v mistrovské soutěži 


