NAŠE MLÁDEŽ UKONČILA PODZIMNÍ
ČÁST SOUTĚŽE.
Společné mužstvo Mladší přípravky
(ročníky 2009 - 2011)

Toto mužstvo nastupuje pod názvem TJ Nebory a SC Smilovice a
hrají v něm naši nejmenší. Účastí v soutěži okresního přeboru –
oblast Třinecka si zlepšují své dovednosti a srovnávají kvality
s pěti mužstvy. U této kategorie nejde o výsledky, jde o zábavu a
zlepšování pohybové orientace.

Výsledky:
Družstvo MP

Záp.

Výhra

Remíza

Prohra

Skóre

Smilovice/Nebory

6

1

2

3

8 : 15

Jsme rádi, že toto mužstvo nastoupí i v prvním ročníku
,,Třinecko-Jablunkovsko-Těšínské zimní ligy mládeže 2017/2018“
Liga proběhne v období od 4.11.2017 do 24.2.2018 ve sportovních halách
Smilovice a STARS Třinec. Organizátorem této soutěže je OFS FM a hlavním
organizátorem je předseda TJ Nebory Václav Rufer.

Společné mužstvo Starší přípravky
(ročníky 2007 - 2008).

I toto mužstvo nastupuje pod názvem TJ Nebory a SC Smilovice.
Díky společnému již dvouletému projektu nám vyrůstají nadaní
fotbalisti. Věříme, že do dvou let již začnou hrát velký fotbal. Účastí
v řádné soutěži okresního přeboru – oblast Třinecka nám dělají
radost a svými výkony patří mezi přední týmy.

Výsledky:
Družstvo SP

Záp.

Výhra

Remíza

Prohra

Skóre

Smilovice/Nebory

7

3

1

3

40 : 38

I toto mužstvo bude nastupovat v
,,Třinecko-Jablunkovsko-Těšínské zimní lize mládeže 2017/2018“
Je však možné, že nastoupí jenom hráči našeho týmu.

Společné

Mužstvo Mladší žáci

Toto mužstvo nastupuje pod názvem TJ Nebory a hrají v něm naši
hráči věkové kategorie 2005 – 2006. Tato soutěž je rozdělena na dvě
skupiny a naše mužstvo hraje Třineckou.
Výsledkově jsme na třetím místě a těšíme se na jaro, kdy změříme
síly s mužstvy části Frýdecka.

I toto mužstvo bude nastupovat v
,,Třinecko-Jablunkovsko-Těšínské zimní lize mládeže 2017/2018“

Součástí našich mládežnických týmů je i mužstvo
MLADŠÍHO DOROSTU

Toto mužstvo pouze trénuje, protože v dnešní době není v této
kategorii vytvořená soutěž. Mladší dorostenci ale budou hrát Zimní
krajskou ligu v oblasti Frýdku a my věříme, že odehrají kvalitní
utkání.

