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Mistrovství světa
ve �orbale 2018
1. – 9. prosinec / Praha

Rozpis je vytvořen ve spolupráci s televizními
stanicemi, změna v rozpisu nadále vyhrazena!

Arena Sparta Podvinný mlýn

ROZPIS UTKÁNÍ

PONDĚLÍ: 3. prosince

10:00 D:Singapur Japonsko

12:45 A:Lotyšsko Německo

ÚTERÝ: 4. prosince

10:00 C:Thajsko Austrálie

12:45 D:Slovensko Singapur

STŘEDA: 5. prosince

10:00 PO3:4. A 1. D

12:45 PO4:4. B 1. C

ČTVRTEK: 6. prosince

9:30 13-16:1:3. D 4. C

12:30 13-16:2:3. C 4. D

PÁTEK: 7. prosince

9:30 o 15.:Poražený 13-16:1 Poražený 13-16:2

12:30 o 13.:Vítěz 13-16:1 Vítěz 13-16:2

*

Florbalové Mistrovství světa se 
nezadržitelně blíží. Už v prosinci 2018 
zavítají do Prahy ty nejlepší reprezentační 
výběry z celé planety a věřme, že ani náš 
tým nebude chybět v konečných bojích 
o nejcennější kovy.

Pro všechny žáky a studenty základních 
a středních škol chystáme volné 
vstupenky, které jim umožní společně 
prožít tento velký svátek sportu, jenž 
vládne hodinám tělesné výchovy. 

Kromě toho pro všechny zapojené školáky 
chystáme bohatý doprovodný program 
nejen v aréně, ale také už v průběhu 
příprav na šampionát.

Budeme velice rádi, pokud se vaši žáci 
zapojí a pomohou vytvořit tu správnou 
atmosféru na tribunách dvou pražských 
sportovních arén, které k tomu vybízí.

Nadělte svým dětem jedinečný zážitek 
a vezměte je v předvánočním čase na 
unikátní sportovní akci, která je bude bavit.

Volné vstupenky na níže uvedená utkání je 
možné rezervovat do 1. 11. 2018 na e-mailu: 
skoly@cesky�orbal.cz. Jejich počet není 
dopředu omezen a rádi na tribunách 
uvidíme fandit celé třídy i školy. 

Před Mistrovstvím světa vám zamluvený 
počet vstupenek doručíme a pak už se jen 
budeme společně bavit světovým 
florbalem.

Přítomní učitelé a zástupci škol se navíc 
mohou těšit na občerstvení v rámci 
speciálních prostor, které pro ně 
připravujeme. A chybět nebudou ani 
drobné dárky jako pozornost Českého 
florbalu. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

* hraje Slovensko  v případě kvalifikace

SE ŠKOLOU NA
MISTROVSTVÍ SVĚTA
VE FLORBALE 2018

OSMIFINÁLE
Vstupenka na daný den je platná na oba zápasy.


