Činnost KCTM (roční program)
Výběr talentovaných hráčů do KCTM
Byly osloveny všechny oddíly v kraji Vysočina, intenzivní spolupráce probíhá
s oddíly, které mají vlastní mládežnická družstva (TJ Sokol Velké Meziříčí, TJ
Sokol Dolní Cerekev, TJ Jiskra Havlíčkův Brod a TJ Kovofiniš Ledeč nad
Sázavou). Vybraní hráči těchto oddílů se pravidelně účastní soustředění a jsou
na základě výkonů nominováni do družstev KCTM Vysočina účastnících se
vybraných turnajů.
Prezentace výsledků oddílu a propagace práce s mládeží probíhá pravidelně
formou uveřejňování článků v regionálním tisku – Žďárský deník a na
webových stránkách oddílu. Spolupracující oddíly prezentují výsledky svých
hráčů zařazených do KCTM stejným způsobem.
Náborové akce ve školách mají dvě formy:
•

Školní liga s podporou ČSH. Pořádá TJ Sokol Nové Veselí pro Žďár
nad Sázavou a okolí a TJ Jiskra Havlíčkův Brod pro Havlíčkův Brod a
okolí. Vždy jarní a podzimní kolo ve dvou věkových kategoriích.
Cílem je prosazení házené do školních osnov a nábor nových hráčů.

•

Ukázkové hodiny pro ZŠ - akce zaměřené na miniházenou 4+1
s plánovaným dvouletým cyklem. Cílem je prosazení házené do
školních osnov a nábor hráčů do kategorie mini. V roce 2009 proběhl
cyklus pro vybrané základní školy ve Žďáře nad Sázavou.

Úvodní soustředění jednotlivých kategorií
Proběhlo před začátkem podzimní sezony jako dvoudenní soustředění všech hráčů
zařazených do výběru KCTM Vysočina.

Uspořádání 2 turnajů v jednotlivých kategoriích
Celkem bylo v roce 2009 uspořádáno:
•

3 turnaje v dorosteneckých kategoriích

•

3 turnaje pro kategorii starší žáci

•

4 turnajů pro kategorii mladší žáci

•

5 turnajů pro kategorii minižáci

Nejvýznamnějším z pořádaných turnajů byl „Rozhodni se sám 2009“. Turnaj
byl uspořádán pro kategorie starší žáci, mladší žáci a minižáci a měl
mezinárodní účast (Slovensko a Polsko).
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Účast na 2 republikových turnajích v každé kategorii
Celkem se v roce 2009 družstva zúčastnila na:
•

3 turnajích v kategorii dorostu

•

3 turnajích v kategorii starších žáků

•

3 turnajích v kategorii mladších žáků

•

2 turnajích v kategorii minižáků

Krátká jedno - dvoudenní soustředění v Novém Veselí
Pravidelně v průběhu celého roku 2009 a před významnými tuzemskými a
zahraničními turnaji.

Účast KCTM na mezinárodním turnaji min. v 2 kategoriích
Celkem se v roce 2009 družstva zúčastnila na :
•

2 turnaje v kategorii starších žáků. Dvě družstva se zúčastnila
IV.KEMPA 4 SPORT cupu ve slovenském Prešově, kde družstvo
ročníku 1995 obsadilo 4.místo v konkurenci 14 týmů ze 6 zemí.
Družstvo ročníku 1994 obsadilo 9.místo v konkurenci 20 týmů z 8
zemí.
Jedno družstvo se zúčastnilo III.ročníku O pohár primátora města ve
slovenských Košicích. V konkurenci 6 týmů ze 3 zemí družstvo
obsadilo 3.místo

•

5 turnajích v kategorii mladších žáků. Dvě družstva se zúčastnila
IV.KEMPA 4 SPORT cupu ve slovenském Prešově. Konkurenci 20
týmů z 8 zemí obsadila 5. a 9. místo.
Tři družstva se zúčastnila II.ročníku Elteso cupu v Bratislavě, kde
v konkurenci 5 slovenských týmů obsadila 1., 2. a 8. místo.
Tři družstva se zúčastnila také turnaje v polské Legnici. V konkurenci
9 polských týmů družstva obsadila 1., 3. a 6.místo.

•

Družstva kategorie mini se účastnila série turnajů Mini Handball Inter
Liga (M.H.I.L.). Oddíl TJ Sokol Nové Veselí je společně s oddílem
Tatran Stupava pořadatelem této série, která je složena ze 4 turnajů,
konajících se střídavě na Slovensku a v ČR. Turnajů se účastní
družstva ze 4 zemí (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko).
Dvě družstva se zúčastnila turnaje Play Mini Handball 2009 ve
slovenské Stupavě. V konkurenci 30 týmů ze Slovenska a České
republiky družstva obsadila 1. a 3.místo.

Desetidenní soustředění jednotlivých družstev v době
prázdnin
Soustředění proběhla na začátku letního přípravného období:
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•

Kondiční soustředění Beskydy (Velké Karlovice) pro kategorii
mladších a starších dorostenců.

•

Tréninkový kemp v Ledči nad Sázavou pro kategorii mladších a
starších dorostenců.

•

Tréninkový kemp v Novém Veselí pro kategorii starších žáků.

•

Tréninkový kemp v Novém Veselí společně pro kategorii mladších
žáků a minižáků.

Největší dosažené úspěchy.
Dorostenci
•

Družstvo starších dorostenců skončilo na 8.místě v I.lize staršího dorostu.

•

Družstvo mladších dorostenců skončilo na 10.místě v I.lize mladšího
dorostu.

•

David Šůstek se zúčastnil přípravného turnaje dorostenecké reprezentace
ČR v Německu.

•

V širším výběru juniorské reprezentace ČR jsou dva hráči TJ Sokol Nové
Veselí – David Šůstek a Vojtěch Hron.

•

Pavel Najman se stal nejlepším střelcem I.ligy staršího dorostu v sezóně
2008/2009.

•

David Šůstek se stal nejlepším střelcem podzimní části I.ligy staršího
dorostu.

Starší žáci
•

Účast v Žákovské lize (24 nejlepších družstev v ČR), družstvo se
probojovalo do 4.kola, mezi 12 nejlepších týmů ČR.

•

Vítězství v Jihomoravské oblasti.

•

Vzorná reprezentace kraje Vysočina na turnaji ve slovenském Prešově
v lednu 2009.

•

Vzorná reprezentace kraje Vysočina na turnaji ve slovenských Košicích
v prosinci 2009.

Mladší žáci
•

2.místo v Jihomoravské oblasti.

•

Vzorná reprezentace kraje Vysočina na turnaji ve slovenském Prešově
v lednu 2009.
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•

Vzorná reprezentace kraje Vysočina na turnajích v polské Legnici v květnu
2009 a v prosinci 2009.

Minižáci
•

Přeborníci ČOS.

•

Vítězové Jihomoravské oblasti.

•

Vzorná reprezentace kraje Vysočina na turnajích v Polsku a na Slovensku

•

Zisk stříbrných medailí na neoficiálním mistrovství ČR kategorie minižáci –
turnaj Mega MiniHandball v Liberci.

Závěr
Činnost KCTM Vysočina při oddílu házené TJ Sokol Nové Veselí byla v roce
2009 opět mimořádně úspěšná. Došlo k dalšímu zvýšení členské základny.
K nárůstu členské základny došlo i u spolupracujících oddílů. Možnost kvalitní
přípravy a účasti na silně obsazených turnajích v tuzemsku i v zahraničí se
projevila v umístění mládežnických družstev z kraje Vysočina v oficiálních
celorepublikových i oblastních soutěžích.
Oddíl házené TJ Sokol Nové Veselí byl v projektu ČSH „TOP kluby“
vyhodnocen, stejně jako v roce 2008, jako nejúspěšnější oddíl v práci
s mládeží v ČR za rok 2009.
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