Zpráva o činnosti KM 2015
1. Vydání rozpisu a řízení poháru ČNS
V poháru ČNS mládeže se v roce 2015 odehrálo 6 turnajů v kategorii starších
žáků, 6 v kategorii mladších žáků a 5 v kategorii dorostu. Zrušen musel být
vzhledem k financím turnaj dvojic dorostu na Kotlářce a také pro nedostatek
mladších žáků turnaj v této kategorii v Lounech. Došlo k 1 prohřešku-k
neoprávněnému startu družstva Košic na turnaji v Lounech, vzhledem ke
kterému byla pořadateli turnaje snížena odměna za pořádání o polovinu.
V kategorii mladších žáků byli nejúspěšnější Čižinský a Fries, kteří společně
reprezentovali oddíl TJ Peklo a získali celkem 60 bodů, na děleném 3. místě pak
skončili Ferebauer z Pekla a Dvořák s Daňkem ze Vsetína, kteří shodně měli 30
bodů. Turnaje mladších žáků byly postupem času čím dál více obsazovány, proti
předchozím ročníkům došlo k nárůstu týmů z celé ČR a odehrálo se i MČR ve
trojicích, které se započítávalo do bodování poháru a posledního turnaje
poháru v Bystřici se zúčastnilo 13 dvojic.
V kategorii starších žáků suverénně zvítězily České Budějovice, které získaly
dohromady 374 bodů, na 2. místě se umístila Kotlářka Praha před Zbečníkem.
Vzhledem k velmi silnému ročníku 2000 nebyl problém s účastí a i herní úroveň
byla více než slušná.
V dorostu kraloval Prostějov, který získal celkem 271 bodů, na 2. místě se
umístily České Budějovice (225 bodů) a 3. místo si zajistil vítězstvím na
posledním turnaji v Prostějově Vsetín v sestavě se slovenským reprezentantem
Belkem. I zde byly vidět velmi kvalitní výkony týmů i jednotlivců, o což se
zapříčinili hráči jako Ftačník, Chejn, Hyžák, Hanus a další.
Finanční odměny pro oddíly:
KM rozdělila finanční odměnu za celkové umístění, a také za účast na turnajích
poháru ČNS mládeže mezi oddíly, které dokončily všechny turnaje poháru, či
maximálně na 1 absentovaly (kategorie starších žáků a dorostu). Celkem bylo
rozděleno za účast 40005,- kč.

Celkové odměny jednotlivých klubů:
TJ Dynamo ČEZ České Budějovice: 13890,TJ Sokol Zbečník: 9890,TJ Sokol I Prostějov: 7445,SK Kotlářka 6445,NK Zvěrkovice 4445,Sk Šacung Benešov 4445,SK Liapor Witte Karlovy Vary 4445,NK Climax Vsetín 1000,2. Pomoc s organizací MČR a poháry ČNS
Republikové šampionáty se nakonec odehrály kompletně ve všech kategoriích.
Po velmi povedeném a až nečekaně hojně obsazeném šampionátu mladších žáků
ve dvojicích v Nymburku se společně s pořadatelem Karlovými Vary KM
domluvila na listopadovém uspořádání MČR trojic v této kategorii. Triumfovalo
zde podobně jako ve dvojicích Stříbro, které reprezentovali M.Krunert a Tolar.
V singlu se radoval ze zlaté medaile Vokáč z Českého Brodu na velmi zařilém a
plně obsazeném mistrovství ve Žďáru nad Sázavou.
V kategorii starších žáků získaly České Budějovice dokonce triple, o který se
postaral Zdeněk Koudelka, který ke dvojicím a trojicím na domácím šampionátu
přidal také vítězství v jednotlivcích.
V dorostu ve dvojicích vyhrály Čakovice (J.Kalous, J.Putík), ve trojicích
Čelákovice (Souček, Strmiska, Schneider, Čapková) a singlový titul obhájil
prostějovský Roba.
Členové KM v podstatě sami zajistili plynulý průběh posledního turnaje poháru
v Bystřici nad Pernštejnem.
3. Náborové akce na ZŠ
Také v roce 2015 pokračovaly úspěšně náborové akce, tentokrát se konaly
v Karlových Varech, Mníšku pod Brdy, v Čelákovicích a Radomyšli.

4. Stav komise
KM pracuje ve stejném složení jako na konci roku 2014: Michal Hostinský předseda komise, Ladislav Barák - místopředseda, Lukáš Vlach - sekretář KM a
Michal Holata. Většinu svých aktivit řeší komise telefony, či emaily. KM se
snaží více komunikovat s mládežnickými oddíly.
5. LODM 2015
V Plzni se v rámci LODM odehrály skvěle zorganizované nohejbalové turnaje
dvojic a trojic. Velkou práci odvedl skvělou přípravou člen KM Ladislav Barák.
V obou disciplínách se zúčastnil plný počet 14 krajů a herní úroveň byla
vynikající. Ve dvojicích zvítězila Praha (Z. Kalous, Ungermann, Truc) a ve
trojicích triumfoval Zlínský kraj (Andris, Podzemný, Majštiník).
6. Nohejbalista roku
KM opět zajistila hlasování v anketě i v mládežnických kategoriích, které byly
stejně jako ta mužská vyhlášeny v Praze na Pankráci. Mezi žáky zvítězil Zdeněk
Koudelka a v dorostu Jiří Kalous, oba s velkým náskokem.
7. Finanční odměny pro pořadatele turnajů KNS
Došlo k přerozdělení KM navržených finančních odměn oddílům za uspořádané
krajské turnaje mládeže, za řádnou registraci a průběh jim bylo vyplaceno
54000,- kč.
8. Kreditní systém
KM navrhla kreditní systém rozvoje mládeže a žen, který byl v březnu 2015
schválen na VH. Během roku komise pracovala na přípravě systému pro
soutěžní ročník 2016.
9. Spolupráce s KR
Členové KM spolupracovali s KR na výběru jednotlivých hráčů pro soustředění
nadějí ve všech kategoriích. V kategorii mladšího a staršího žactva členové
komise účastnili a pomohli i během soustředění.
Ve Vamberku dne 15. 1. 2016
Ing. Michal Hostinský

předseda komise mládeže ČNS

