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Vìtšina našich týmù
zakonèila koncem dubna
hrací sezonu 2009/2010
Dívky - Naše holky si sezonu trošku protáhly,
protože se jim podaøilo probojovat do play-off
ženské soutìže BLMF. V boji o finále se náš
tým 16.6.2010 utkal v Nezvìsticích s týmem
All-ko Plzeò. V prvním utkání holky prohráli
1:4. 3 góly padly do naší branky ve høe
v oslabení. Po tomto zápase následovala 30-ti
minutová pausa pøed odvetným zápasem.
Bohužel i v tomto zápase náš tým prohrál
s All-kem tìsnì 1:2. V závìru se dívky tlaèily do
obraného pásma soupeøe , ale ani jedna støela
se neuchytila. Celkovì se tedy GO-GO v tomto
roèníku umístilo na 5-místì a Julie Volkmanová
si pøivezla pohár za tøetí místo v tabulce støelcù.
Z tohoto umístìní mají radost nejen holky, ale
i oba trenéøi Urban,Císler, kteøí se tento rok
o tým starali..
Elévové,Mladší žáci – oba tyto týmy vyrazily
na své poslední kolo do Karlových Varù.
Elévové 11.4.2010 a mladší žáci 17.4.2010.
Elévové se utkali s tradièními soupeøi Slavii
Plzeò, FBC Plzeò a Hurricanem Karlovy Vary.
GO-GO - FBC Plzeò 3:5
Do poslední tøetiny jsme nastoupili za stavu 0:4.
V prvních pìti minutách jsme stáhli náskok
Plznì na 3:4. V 6-té minutì ale Plzeò dala 5 gól
a nám se již nepodaøilo s výsledkem nic udìlat.
GO-GO - Hurican Karlovy Vary 6:5
Zápas se nám vyvedl již od zaèátku. Drželi
jsme stále vedení a Vary stahovali náš náskok.
Závìr zápasu byl velmi napínavý, ale nakonec
jme si výhru pohlídali.
GO-GO - Slavia Plzeò 6:6
Stejnì jako v prvním zápase . Rychle jsme
vysoce prohrávali. V první minutì jsme ze dvou
støel dostali dva goly.V 6-té minutì pøidala
Slavie další gol a rázem jsme prohrávali
0:3.Nakonec jsme první tøetinu prohráli 1:4. ve
druhé tøetinì jsme zabrali a stáhli náskok Slavie
na rozdíl 1 golu 4:5.Bìhem prvních dvou minut
3-tí tøetiny jsme výsledek otoèili a vedly
6:5.Slavie ve tøetí minutì ale srovnala na 6:6
a více golù už nepadlo.
Mladší žáky èekal v posledním kole tým FBC
Plzeò a Rokycan
GO-GO - FBC Plzeò 4:19
Nezaèali jsme úplnì špatnì dokonce jsme dali
první gól.Po První tøetinì stav 1:3 byl docela
dobrý. Náš plán byl dát v každé tøetinì aspoò
jeden gól a nedostat více jak 3. To se nám
v první tøetinì splnilo. Na zaèátku druhé tøetiny
dala Plzeò rychle 2 góly a na nìkterých hráèích
zaèalo být vidìt, že už to chtìjí jen tak
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nìjak dohrát. Druhou tøetinu jsme prohráli
2:6.Bohužel ve tøetí tøetinì už ztratil motivaci
i brankáø a Plzeò nám vcelku snadno nastøílela
10 gólù.
GO-GO - Sokol Rokycany 6:5
Domluvili jsme se , že zapomeneme na pøedešlý zápas a poøádnì mákneme. Zaèátek se
nám velmi povedl a v 8-mé minutì jsme už vedli
4:0.Po první i druhé tøetinì to vypadalo,že vcelku snadno vyhrajeme.Kluci nastøíleli ještì asi
4x bøevno a nìkolikrát tyèku. V poslední tøetinì
ale znaènì polevili a soupeø stáhl na rozdíl
1 golu.
Nìkteøí kluci se ještì zùèastnili 10. 4. 2010 turnaje v Tluèné.
Z turnaje mladších žákù v Tluèné jsme pøivezli
medaile za 3.místo !
I pøesto, že jsme ani v jednom zápase neprohráli v základní hrací dobì, umístili jsme se nakonec na tøetím místì.Bohužel jsme
v play-off uhráli pouze remízu s Tluènou 2:2
a na nájezd po zápase jsme prohráli.Na turnaj
jsme nakonec vyrazili v 5-ti hráèích + brankáø
(pøi høe 4+1 jsme tedy mìli jednoho hráèe na
støídání) sestava brankáø Popoviè hráèi Bašta,Havlíèek,Hencl,Šimùnek aVolkman. Vìtšina
elévù zvolila odpoèinek doma pøed nedìlní ligou v Karlových Varech.
výsledky:
GO-GO Zbùch 2:0
G-Šimùnek,Hencl,G-Havlíèek,Volkman
GO-GO- NF Plzeò 6:0 G-Volkman,Bašta,
G-Šimù nek,Havlí èek, G-Baš ta, Šimù nek,
G-Šimù nek,Havlí èek,G
-Hencl,Šimùnek,G-Volkman
GO-GO- Ostrov u K.V. 6:3
G-Šimùnek,G-Volkman, Havlíèek,
G-Volkman, Hencl,G- Volkman,
Šimùnek,G-Havlíèek,G-Šimùnek,Havlíèek
V základní skupinì 1. místo a èekal nás zápas
s druhým z druhé skupiny.

GO-GO - Tluèná 2:3 (po nájezdech)
G-Hencl,Šimùnek,G-Hencl,Šimùnek.
Dostali jsme dva rychlé goly,oba z pùlky høištì
po zemi tìsnì k tyèce. Mìli jsme sice velký tlak
na bránu,ale nedaøilo se nám trefit branku
a nìkdy i v tutové šanci trefit míèek. Za stavu
2:2 jsme šli na nájezdy. Tluèná promìnila
a nám se to nepodaøilo.Tluèná mìla obrovskou
podporu fanouškù (v hale byl neskuteèný
rachot. Na našich hráèích se i trošku ukázala
tréma pøed fanoušky soupeøe) hlavnì za
strany Ostrova,který nás nechtìl potkat ve
finále. Nakonec jsme se ale stejnì utkali.Èekal
nás tedy zápas o tøetí místo.
GO-GO - Ostrov u K.V. 6:1
G-Šimùnek, Hencl, G-Šimùnek, Havlíèek,
G-Havlíèek, G-Havlíèek, Šimùnek,
G-Šimùnek, Hencl, G-Šimùnek, Volkman
V boji o tøetí místo jsme nenechali nic náhodì
a na soupeøe jsme poøádnì vlítli již od zaèátku.
Ostrov A- si od zaèátku turnaje vìøil na první
místo a závìr turnaje nezvládl.Když se naši
hráèi postavili, aby pozdravili soupeøe, tak
Ostrov odešel z haly aniž by nám podal ruku.
Muži – muži obsadili v soutìži ÈFBU 5-té
místo což bylo pro nás všechny zklamání.Na
zaèátku sezony jsem se drželi na postupových
pøíèkách do baráže o 3. ligu. V lednu nám ale
nevyšla 2 kola . V závìru soutìže už se nám
opìt daøilo, ale ve vyrovnané tabulce už to
k dobití aspoò druhého místa ,zaruèující baráž,
nestaèilo.

***

***

ÈERVEN 2010

V soutìži BLMF (liga malého florbalu) obsadili
naši muži 1.místo a postupují pro pøíští rok do
1.ligy této soutìže.
Za GO-GO Horšovský Týn
Karel Hencl
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