
     
 
 
 
 

 
 
 

Tisková zpráva  
 
 

Sportovní akce republikového významu ve Svitavách 
 
Celý měsíc červen je ve Svitavách ve znamení sportu. Konají se zde významné celorepublikové 
akce převážně pro mládež.  
 

Mistrovství České republiky přípravek v hokejbale 
31. května – 2 . června 

 
Celkem dvacet týmů z celé ČR se ve dvou desetičlenných skupinách utká o titul v Moravské 
Třebové a ve Svitavách. Zde bude turnaj probíhat na umělém povrchu plochy zimního stadionu 
v areálu Svitavského stadionu. První zápasy začínají v pátek i v sobotu v 8:30, poslední zápasy pak 
v 16:50 resp. ve 14:30. V neděli zakončí celé mistrovství zápasy o umístění a o titul Mistra ČR. 
 

Finálový turnaj mezikrajské soutěže  

výběrů krajských fotbalových svazů U14 a U13 
4. - 5. června 

 
Na Svitavském stadionu se k finálovému turnaji sejdou nejlepší čtyři krajské výběry v obou 
věkových kategoriích. Hrát se bude současně na obou travnatých plochách v úterý od 10 hodin do 19 
hodin a ve středu od 9 hodin do 12 hodin, kdy proběhne slavnostní vyhlášení nejlepších týmů. 
Turnaj pořádá domácí oddíl kopané TJ Svitavy v gesci Komise mládeže FAČR Praha. 
 

Mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu 
7. - 9. června 

 
Mistrovské závody ve všech věkových kategoriích se konají pod záštitou náměstkyně hejtmana 
Pardubického kraje Jany Pernicové a starosty města Svitavy Davida Šimka. Tratě závodů jsou 
vytýčeny v terénu mezi rybníkem Rosnička a obcí Kukle.  
Vypsané kategorie: D12 - D50 a M12 - M60(70).  
Pořadatelé ze svitavského klubu ROB předpokládají účast celkem 120 sportovců. 
 

Česko - slovenský fotbalový týden 2013 

 
V rámci tohoto týdne plného kopané ligové úrovně se ve Svitavách představí prvoligové týmy 
z Čech a Slovenska. V pondělí 24. června od 18 hodin FC Hradec Králové - AS Trenčín 
a ve středu 26. června od 17 hodin FC Vysočina Jihlava - AS Trenčín. Obě utkání jsou předkrmem 
největšího turnaje v malé kopané v ČR - QANTOCUP 2013, který proběhne ve Svitavách 
následující víkend 29. - 30. června 2013. 
 
 
Jiří Petr 
 


