
Judisté z T.J. Sokol Praha Vršovice se umístili na turnaji dvojic
V neděli 6. 1. 2019 se na pražské Folimance konal turnaj dvojic „Couple Cup“, kterého se také

zúčastnili judisté z T.J. Sokol Praha Vršovice. Na žíněnku nastoupilo celkem 12 dvojic (váha do 73kg/
+ 73kg), za Vršovice bojovaly 3 dvojice. Po „vánočním “ odpočinku se naši závodníci ze začátku trochu
trápili, ale s přibývajícími zápasy se postupně  dostávali do tempa a v konečném součtu vybojovali
velmi cenná umístění: 3.místo : Jan Zavadil + Jan Pinta, 9.místo: Karel Musil + Martin Šedivý,
9.místo: Radomír Musil + Lukáš Kyrych. Konečné pořadí je následující: 1. Bydžovský/Klammert,
2. Ječmínek/Horák, 3. Zavadil/Pinta a Buriánek/Knápek.

Převzato z: http://judovrsovice.cz/couple-cup-turnaj-dvojic/

Florbalistky Ladies z T.J. Sokol Praha Královské
Vinohrady o víkendu 6.- 7. 1. 2019 bodovaly

I po 15 odehraných zápasech zůstávají Ladies na první pozici 1. ligy žen. Litvínov totiž porazily
vysoko 13:1, v neděli přidaly druhé vítězství s Chomutovem a do tabulky tak opět zapsaly plný počet
bodů. Ladies si už v úvodu zápasu vytvořily bezpečný náskok. Skóre otevřela ránou pod břevnou
Žižková. O chvíli později se míček odrazil ke Kutnarové, která ho lehkým obloučkem poslala přes
brankářku Litvínova do sítě. Pak se opět přesnou střelou prezentovala Žižková a ještě do konce
úvodní části se prosadily Vejvodová a znovu Kutnarová. Soupeřky reagovaly na průběh utkání jednou
snižující brankou, a tak bylo skóre po úvodní části 5:1. Konečný výsledek: TJ SKV - SK Bivojky
Litvínov 13:1 (5:1, 1:0, 7:0).

Také v nedělním střetnutí vyšel domácím hráčkam vstup. V osmé minutě Kalistová zpoza branky
našla před brankou Kytkovou a ta poslala míček do sítě. V desáté minutě si Kalistová připsala druhou
gólovou nahrávku. Tentokráte asistovala Kylarové, jejíž střela i trochu se štěstím doputovala až za
brankovou čáru. Ve 12. minutě se prosadila také druhá lajna. Protiútok proměnila v gól Bartošová.
Konečný výsledek tohoto utkání: TJ SKV - Florbal Chomutov 5:0 (3:0, 0:0, 2:0).

Převzato z: https://www.skvflorbal.cz


