
Vyhlášení vítězů sledgehokeje ve Zlíně

Tři hrací dny, 7 týmů, 21 zá-
pasů a 3 poháry pro trojici nej-
lepšíchtýmů.Nějaktaktosedá
charakterizovat několik uply-
nulých dní ve zlínské PSG aré-
ně, kde se od 5. do 7. září ode-
hrával sledge hokejový turnaj
LAPP CUP ZLÍN 2013.

Na závěr turnaje proběhlo
slavnostní vyhlášení vítězů,
které se konalo v sobotu v pod-
večer v hotelu Baltaci Atrium
ve Zlíně. Jednotlivá ocenění
pro nejlepší týmy a také pro
nejlepší individuální výkony

hráčům předali významné
osobnosti Zlínského kraje,
1.místopředsedkyně Senátu
Parlamentu České republiky
Alena Gajdůšková, ředitel
společnosti Lapp kabel René
Sedlák, 1.náměstek statutár-
ního města Zlína Ondřej
Běták, člen Rady Zlínského
kraje Petr Navrátil a v nepo-
slední řadě ředitel Krajského
centra osobní dopravy ČD ve
Zlíně pan Ludvík Urban. Cenu
Fair Play pro nejméně tresta-
ný tým předal hráčům ra-

kouského týmu Carinthian
Steelers pan Karel Rachůnek
st., majitel firmy Rakit trade
s.r.o. Po celý slavnostní večer
byl také přítomen prezident
Českého sledge hokeje pan
Vladislav Hamrla.

Domácí tým SHK LAPP Zlín
na turnaji opět potvrdil vyso-
kou úroveň českého sledge ho-
keje, když stejně jako vloni ob-
sadil 3.místo. Je to po přihléd-
nutí k vysokým kvalitám sou-
peřů velký úspěch! Týmu SHK
LAPP Zlín se dařilo také po in-

dividuální stránce, když se do
sestavy All Stars turnaje do-
stal brankář domácího týmu
Jan Matoušek a také nejlepší
střelec David Palát. Celkově
turnaj ovládli sledge hokejisté
z Ruska z týmu Russia Red,
kteří zvítězili ve všech 6 zápa-
sech, ve kterých nastříleli
úctyhodných 44 branek a pou-
ze 4x inkasovali.

Zaslal: Petr Julina

ALL STARS turnaje
Brankář – Jan Matoušek – tým
SHK Lapp Zlín
Obránce – Gianluigi Rosa – tým
South Tyrol Eagles
Obránce – Niklas Ingvarsson –
tým Fifh Malmö
Útočník – Kalegaris Sandro –
tým Carinthian Steelers
Útočník – Lisov Dmitriy – tým
Russia Red
Útočník – David Palát – tým
SHK Lapp Zlín

Konečné pořadí
turnaje LAPP CUP
ZLIN 2013
1. Russia red
2. South Tyrol Eagles (Itálie)
3. SHK Lapp Zlín
4. Russia white
5. Weser Stars Bremen (Ně-
mecko)
6. Fifh Malmö (Švédsko)
7. Carinthian Steelers (Ra-
kousko)


