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Ženské áčko po italsku

Muži a Junioři zahájili venkovní sezónu na 
turnaji v Izraeli

V termínu 15. - 17. března se naše ženské áčko zúčastnilo již 
tradičně přípravného jarního turnaje v italském Bollate. Odehráli 
celkem šest zápasů (včetně dvou přátelských). Zaznamenali čtyři 
výhry a dvě prohry.

Před začátkem turnaje holky sehrály dvě přátelská utkání první s 
Caronnem a druhé s místním Bollate. Bilance 1:1 je navnadila na 
turnaj. Ze skupiny postoupily bez ztráty kytičky, když si připsaly 
vítězství nad Caronnem a Legnanem. To celé zakončili v místní all-
you-can-eat pizza.

Druhý den v semifinále rozdrtili Parmu 6.0 a do finále šly opět s 
domácím Bollate. I když holky statečně bojovaly, dostaly od 
Bollate 7:0 a domů se tak vrací s krásným druhým místem a 
cenou pro MVP turnaje, kterou dostala Julča Coufalová. 

Oba týmy odletěli na začátku března do izraelského Eilatu s
cílem změřit síly s dalšími 13ti týmy. Mužské áčko se potkalo ve
skupině s Prague United na prkně s Jardou Breníkem, s místním
týmem Twister, který si na prkno pozval Standu Havla a s
britskými Stags. V základní skupině Joudrs muži nezaváhali a
vyhráli ji. Dostali se tak do finálové trojky, kde hráli postupně s
Locos Břeclav a Warriors z Izraele, tady oba zápasy prohráli.
Skvělé 3. místo ale dává šanci na hezkou sezónu.
Junioři měli ve skupině britský národní tým do 19ti let, se
kterým si ve skupině poradili 7:2 pak holandský Phoenix přehrál
naše mladé naděje a v posledním utkání po hezkém výkonu
podlehli i pozdějším vítězům Warriors. V konečném pořadí tak
junioři obsadili 8. místo.
Celkově se turnaj vydařil a doufejme, že jsme v Izraeli nebyli
naposledy.
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Ženy B na svém turnaji stříbrné

Juniorky na U20 třetí, Kadetky čtvrté

Kadetky mladší a starší ve finále Joudrs U16

Na hezky obsazeném halovém turnaji se naše
ženské béčko prosadilo a mezi týmy z
Rakouska, Polska a ČR se dostaly až do finále.
Ve finále nakonec naše holky nestačily jen na
tým z Rakouska a tak v jejich prvním turnaji v
nové sezóně zvedly nad hlavu stříbrný pohár.

Na stejném turnaji, na kterém se objevily Ženy B se také
ukázaly naše mladé naděje a to jak juniorské tak i kadetské.
Oba dva týmy se prokousaly až do zápasu o třetí místo, ve
kterém si to rozdaly proti sobě, v nadpisu jste se již dozvěděli
jak zápas skončil a tak můžeme jen říct, že si turnaj oba týmy
velmi chválili.

V halových turnajích se nám poměrně daří a tak i v
kategorii U16 si to proti sobě, tentokráte ve finále, daly
dva týmy Joudrs. Kdo by čekal, že starší kadetky s
přehledem vyhrají, ten se mýlí. Holky sice vedly, ale
postupně na ně jejich mladší kamarádky začaly tlačit a
nakonec zápas otočily a vyhrály. Nezbývá než čekat, jak
tomu bude ve venkovní sezóně.

Žáci starší se soustředili na Šumavě
Zatím co Muži A a Junioři vyrazili za teplem,
žáci starší se vydali opačným směrem a
vydali se soustředit na běžky a lyže. Kromě
slušné porce kilometrů, které kluci
absolvovali se věnovali i stavbě iglú a také
vyhrabávání tranzitu ze sněhových závějí.
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Co nás čeká?
24.3. Bourání haly

2.4. Joudrs bazárek
4.4. Slavnostní otevření sezóny

Joudrs Indoor CUP U13 MIX 2
V uplynulém  březnovém víkendu se v nafukovací Joudrs hale 
utkalo 10 týmů v kategorii žáků a žákyní
Za víkend se stihlo odehrát úctyhodných 25 zápasů s přispěním 
5ti Joudrs týmů. A během celého turnaje bylo k vidění posuta 
krásných zákroků akcí a sportovních momentů. Naše mladé 
naděje si odnášejí první tři místa – Žáci Mladší, Žáci Starší a 
Žákyně Starší. Děkujeme dětem, trenérům a organizátorům a 
teď už hurá ven.

18:00
Zahájení a úvodní slovo předsedy Tomáše Kusého

Přivítání nových členů
Slib hráček a hráčů
Slavnostní nadhoz

18:45
Opening game T-ball

Po utkání
Občerstvení v clubhousu
Autogramiáda A týmu žen


