6. kolo ČPEV vrátilo ligu do Prahy - Český svaz tělesně postižených sportovců
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Tatran dohrál základní část, Štíři zůstali neporažení

Parádní porcí devíti zápasů pokračoval 7. a 8. dubna letošní ročník základní části ČPEV v
Praze. Po pěti kolech se tak liga vrátila do pražské metropole pod hlavičku pořádajícího Tatranu
Střešovice. Ten ve svém prvním zápase rozdrtil polské Wheel Wolf Sosnowiec v poměru 7:2 a
další 3 body přidal po výhře 4:0 nad BM&J New era. Svůj letošní poslední zápas v základní
části florbalisté ze Střešovic ale prohráli. V neděli proti FBC ABAK Ostrava vstřelili jen jeden gól
i vzhledem k neproměněnému trestnému střílení a sami dostali od posíleného slezského celku
nepopulárního búra. Po 14 zápasech tak mají 25 bodů a budou čekat, jak v poslední kole v
Plzni dopadnou bitvy mezi jejich ligovými soupeři. Průběžně okupují druhou příčku a mají jistotu
postupu do play off.

Dalším týmem, který má pro letošek "splněno" v základní části, jsou zmiňovaní Wheel Wolf.
Polský tým po prohře s Tatranem nestačil ani na druhý pražský celek, SKV ComAp Team, když
prohrál 1:6. Body polští florbalisté nepřidali ani proti BM&J New era, s kterými po gólu z hole
Petra Aliny prohráli nejtěsnějším rozdílem 0:1. V tabulce tak jsou zatím čtvrtí s 25 body.

Posledním celkem, který má dohráno a nezúčastní se plzeňského závěrečného kola, jsou
českobudějovičtí Štíři. Český mistr a aktuální lídr základní části nepřipustil překvapení a ani
tentokrát neztratil body. Po výhrách nad ABAK Ostrava (3:2), BM&J New era (8:0) a SKV Praha
ComAp Team (3:0) tak do vyřazovacích bojů postupuje s plným ziskem 42 bodů z prvního
místa!

Pravděpodobně největší šanci ke zlepšení dosavadního umístění v tabulce mají v posledním
kole v Plzni ostravští florbalisté, ti bitvu o body v tomto kole otevřeli vyrovnaným zápasem proti
SKV ComAp Team, které nakonec porazili po samostatných nájezdech 3:2.

Kompletní výsledky naleznete na http://www.florbalvozickaru.cz/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=366&Itemid=103
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