Zpráva komise mládeže - soutěžní ročník 2018-2019
Soutěže mládeže začaly 22. září 2018 prvním krajským bodovacím turnajem mládeže v Moravském
Berouně. Následný turnaj v říjnu uspořádaly Mikulovice a o třetí bodovací turnaj se pořadatelsky
podělil Šternberk a Přerov. V prosinci se uskutečnily krajské přebory družstev staršího žactva a dorostu.
V novém roce se sled turnajů nastartoval v Postřelmově, v únoru se zastavil opět v Moravském
Berouně, aby se zastavil v Němčicích nad Hanou resp. v Přerově. To už byl zase březen a sezóna se
blížila ke konci. Všech bodovacích turnajů se zúčastnilo celkem 114 různých hráčů, přičemž pouze 13
bylo dívek.
Vzhledem k úpravě termínu dorosteneckého mistrovství ČR se krajské přebory této kategorie
uskutečnily na začátku února, zbývající kategorie odehrály krajské přebory během dubna. Přehled
krajských přeborníků je uveden v následující tabulce.
Kategorie
Dorost
Starší žáci
Mladší žáci
Nejmladší žáci

Chlapci
Lukáš Veigl - Jeseník
Bořek Otáhal – Přerov
Radovan Šolle – Neředín
Sedláček Jakub - Jeseník

Děvčata
Lenka Glücková – Moravský Beroun
Veronika Mazalová - Bruntál
Romana Glücková – Moravský Beroun
Romana Glücková – Moravský Beroun

V loňském roce probíhala činnost Krajského centra talentované mládeže (KCTM). Tréninky nad rámec
přípravy v klubu probíhaly každou středu v Přerově pod vedením pana Zlámala. V prosinci se uskutečnil
tréninkový kemp centra v Jeseníku. Abychom umožnili účast na trénincích i hráčům z této části kraje,
dohodli jsme se se zástupci Jeseníku na tom, že jeden trénink v měsíci bude probíhat v prostorách jejich
herny.
V loňské zprávě komise mládeže jsem si stěžoval, že nemáme dostatek hráčů a hráček, kteří by objížděli
republikové turnaje a prosadili se v republikové konkurenci. To stále platí. Našich kvalitních hráčů je na
republikových turnajích stále méně. To se samozřejmě projevuje i na počtu nominací pro hráče našeho
kraje na mistrovství ČR. Nejlépe na tom bylo starší žactvo s celkem 5 nominacemi, potom dorost se 4
a nakonec mladší žactvo pouze se 3 místy na MČR. Vzpomínám si na dobu, kdy na mistrovství ČR bylo
celkem našich 9 mladších žáků (r. 2014)
Na druhé straně si dovolím vyzvednout výkony našich několika hráčů. Veronika Mazalová zvítězila na
republikové bodovačce mladšího žactva v Jablonci, Romanka Glücková dosáhla na druhé místo
v kategorii nejmladších v Hostinném a Bořek Otáhal se dokázal probojovat mezi 100 nejlepších kadetů
na světě.
Náklady na činnost mládeže našeho kraje jsou z 80% hrazeny dotacemi ze strany ČASTu. Za to velké
díky!
Na závěr bych chtěl poděkovat trenérům mládeže za jejich obětavost, pořadatelům turnajů za jejich
vstřícnost, rodičům a všem ostatním za občasnou toleranci při vzniklých nedostatcích a problémech.
Budu velmi rád pokud, se budeme moci potkávat na sportovním poli i v další sezóně a přeji všem
spoustu nejenom sportovních úspěchů.

Pavel Prázdný v. r.
Náklo 30.4.2019

Zpráva komise mládeže 2018-2019

předseda komise mládeže

1

