FLORBAL: Gólový půst znamenal jednu výhru
Napsal uživatel Ondřej
Čtvrtek, 01 Prosinec 2016 11:36

Jan Králík pokračoval ve výborných výkonech a spolu s celým týmem vytvořili téměř
neprostupnou zeď. Ve dvou zápasech inkasoval Sokol Klášterec nad Orlicí pouze jednou. Na
druhou stranu florbalisté vstřelili pouze jeden gól. Ze dvou zápasů si odváží 3 body a drží si
aktivní bilanci.
Dohromady mají florbalisté z Klášterce nad Orlicí v sezóně 2016/2017 odehráno 7 zápasů a ve
4 utkáních slavili výhru.
Poslední dva zápasy odehráli v Dolní Dobroučí 26.11. 2016.

Sokol Klášterec nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí 1:0

Utkání se hrálo ve velkém tempu, ale na vstřelených brankách se to neprojevilo. Po prvním
poločase svítilo na tabuli stále 0:0, a zápas byl otevřený.
Sokolové rozhodli až ke konci druhého poločasu, kdy Ondřej Kolda střílel přes hráče a jeho
střelu doklepl do soupeřovyi branky Tomáš Vlk.
Do konce zápasu se už skóre nezměnilo, takže si Sokol Klášterec připsal do tabulky 3 body.

Sokol Klášterec nad Orlicí - Firesport team 0:1

Už po 30 sekundách hry dostali florbalisté Klášterce po rychlé akci gól, na který nedokázali za
celý zápas odpovědět. A přitom šance byly.
V zápase chtěl vzít zodpovědnost na svá bedra Martin Bílek starší, který patří v týmu mezi ty
vůbec nejzkušenější hráče. Jednou nastřelil tyčku. A po druhé, po samostatném úniku ve
vlastním oslabení, nedokázal překonat gólmana.
Šancí bylo více, ale žádná neskončila kýženým gólem. Je nutné zdůraznit, že zápas byl
vyrovnaný a rozhodla maličkost v samotném úvodu. Nicméně hráči Klášterce v zápase nic
nevypustili a poctivě bojovali až do konce.
Do Vánoc čeká florbalisty ještě bohatý program. V Dolní Dobrouči se představí 10.12. a 18.10.
Sestava: Jan Králík, Martin Bílek starší, Martin Bílek mladší, Michal Vítek, Martin Skalický,
Tomáš Vlk, Filip Brůna, Ondřej Kolda, Milan Severýn, Jakub Ševčík, Lukáš Honzák
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