Vyhodnocení poháru mládeže ČNS za rok 2018
V poháru ČNS mládeže se v roce 2018 odehrálo 5 turnajů v kategorii dorostenců, 8
turnajů v kategorii starších žáků a 6 turnajů kategorie mladších žáků. Opět se do celkového
hodnocení započítávaly všechny republikové šampionáty v jednotlivých disciplínách podobně
jako v předchozím ročníku.

1. Mladší žáci
V kategorii mladších žáků se do bojů v rámci celkového hodnocení poháru zapojilo 12
družstev. Zvítězily v ní po zásluze letos zcela suverénní Modřice před Čakovicemi,
bronzovou pozici pak obsadilo těsně Peklo. Na republikových šampionátech se dočkaly
zlatého hattricku rovněž Modřice, které potvrdili, že nyní mají silnou generaci.
KM bude tuto kategorii i nadále pečlivě sledovat a snažit se jí podporovat.

Konečné pořadí Pohár ČNS 2018 mladší žáci
1. MNK SILNICE GROUP Modřice 497 bodů
2. TJ AVIA Čakovice 277 bodů
3. TJ Peklo nad Zdobnicí 104 bodů

2. Starší žáci
V kategorii starších žáků se do pohárového seriálu zapojilo hned 16 družstev, což je
nejvyšší počet ze všech kategorií a s tím můžeme být aktuálně spokojeni, do poháru se
započítávalo hned 8 turnajů, rovněž nejvíce. Celkově zvítězilo nejvyrovnanější družstvoPeklo nad Zdobnicí před Stříbrem, na 3. místě se umístily i s relativně mladým kádrem
Modřice.
Na republikových šampionátech se dvakrát radovalo ze zlata Stříbro, ve trojicích vyhrálo
Peklo.
Tato kategorie má výjimečné talenty Lukáše Tolara a Ondřeje Friese, kteří zde mohou hrát
ještě i příští rok.

Konečné pořadí pohár ČNS 2018 starší žáci
1. TJ Peklo 489 bodů
2. TJ Baník Stříbro 388 bodů
3. MNK SILNICE-GROUP Modřice 213 bodů

3. Dorostenci
V dorostu zcela kraloval Český Brod, který ovládl kromě poháru ČNS dorostu i BDL
a zlata získal i ve všech disciplínách na jednorázových MČR. Na 2. místo v poháru se dostal
mohutným finišem Zbečník a bronzové skončily Modřice, které se tak na stupně vítězů
dostaly ve všech kategoriích, což svědčí o velké vyrovnanosti všech družstev a vzorné práci s
mládeží celkově.
Předváděná hra v dorostu byla po celý rok znovu na velmi slušné úrovni, kterou si stabilně
drží. Mimořádnou výkonnost a talent znovu potvrdil Zdeněk Kalous, který kromě 3 zlatých
medailí v dorostu vyhrál i singlové mistrovství ČR mužů.
Celkem se do pohárového seriálu zapojilo 13 družstev, odehrálo se však jen 5 turnajů, z čímž
nejsme spokojeni.
Mužstvo Vsetína bylo diskvalifikováno pro neplatnou soupisku z úvodního turnaje v
Hronově/Zbečníku.

Konečné pořadí pohár ČNS 2018 dorostenci
1. TJ Slavoj Český Brod 325 bodů
2. TJ Sokol Zbečník 187 bodů
3. MNK SILNICE-GROUP Modřice 157 bodů

Poznámky k roku 2018










+ Všichni již tradiční pořadatelé přistoupili k pořádání pohárů, či MČR znovu velmi
zodpovědně a byly k vidění výborně připravené i uspořádané akce (Český Brod,
Útěchov, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Holice atd.)
+ Hned 8 pohárových turnajů v kategorii starších žáků
+ Mix sestavy se i nadále osvědčují, reprezentační výběry jsou vždy oživením
+ Prestiž poháru se udržuje na slušné úrovni, zájem o něj neupadá. Kreditní systém
drží účast na jednotlivých turnajích na velmi solidních počtech
- Malý počet turnajů (5) v kategorii dorostu
- Malý zájem oddílů o pořádání pohárových turnajů, Jedním z dlouhodobých cílů KM
je zkusit v nejbližší době oslovit další pořadatele a rozšířit tak pohár mládeže i do
dalších míst, nově zajištěna L. Barákem Plzeň
- Pozdní termíny MČR starších žáků, nouzová řešení na poslední chvíli

.

Finanční odměny za umístění nejlepších oddílů v roce 2018:
MNK Silnice Group Modřice

5000 Kč

TJ Peklo nad Zdobnicí

4000 Kč

TJ Slavoj Český Brod

3000 Kč

TJ Sokol Zbečník

2000 Kč

TJ Baník Stříbro

2000 Kč

TJ Avia Čakovice

2000 Kč

V Hronově dne 31. 12. 2018
Lukáš Vlach
Člen Komise Mládeže ČNS

