Valná hromada 2018 – oddíl volejbalu
Dovolte mi, abych Vás alespoň krátce seznámil s děním v oddílu
volejbalu a to od léta 2017 až po současnost.
Na konci měsíce srpna 2017 proběhlo tradiční letní volejbalové
soustředění v Nasavrkách, kterého se zúčastnilo bezmála 40 děvčat
včetně 7 trenérů. Tímto soustředěním začala příprava na nyní již
uzavřenou sezónu 2017/2018.
V této sezóně měl oddíl svá družstva přihlášena téměř do všech
mládežnických kategorií.
Tedy:
1) Liga Vysočiny v minivolejbale
2) KP I. mladších žákyň
3) Pohár krajů
4) KP I. starších žákyň
5) I. liga kadetek
6) KP I. žen
Do první ligy Vysočiny v minivolejbale, kterou zkráceně nazýváme
„čtyřky“, měl náš oddíl přihlášena celkem 3 družstva. Soutěž se hrála
turnajově, 7-mi kolově.
Konečná pořadí našich družstev nakonec byla:
„A“ – 3. místo
„B“ – 16. místo
„C“ – 28. místo
Celkem bylo v soutěži přihlášeno 36 družstev.

Do krajského přeboru mladších žákyň bylo přihlášeno celkem 9
družstev. Soutěž se hrála turnajově vždy po třech týmech. Po odehrání
základních kol skončilo naše družstvo na třetím místě čímž si zajistilo
účast ve finálových utkáních o medaile. Po odehrání tří finálových
turnajů nakonec děvčata obhájila konečné třetí místo.

Následně naše děvčata čekala kvalifikace na MČR mladších žákyň,
která se uskutečnila na domácím hřišti v Novém Veselí. Z celkem 8
družstev naše děvčata obsadila 4 místo, což sice děvčatům neumožnilo
potup do finále republiky, ale přinejmenším za sebou zanechala
družstva jako je Olomouc, Břeclav, Zlín či Polička.
Doplňkovou soutěží mladších žákyň byl pohár krajů. V této
neoficielní soutěži bylo přihlášeno celkem 7 družstev jmenovitě:
Olymp Praha, SK Hlinovka, Plzeň, Lokomotiva Plzeň, Tábor a
Chodov. Naše děvčata sice skončila na předposledním místě, ale po
herní stránce se naopak posunula velice dopředu, což se projevilo i na
již zmíněné kvalifikaci.
Trenéry mladších žákyň byly: Martin Sobotka, Olga Čermáková a já
V krajském přeboru starších žákyň bylo přihlášeno celkem 13
družstev.
Soutěž byla rozdělena do tří skupin, kde se hrálo systémem každý
s každým. Do finálové skupiny o pěti družstev postoupily první
družstva ze základních skupin + družstva z mezikvalifikace. Naše
družstvo se po celou sezónu drželo na čele základní skupiny a první
místo si obhájilo i v závěrečné finálové skupině.
Ve kvalifikaci o MČR starších žákyň konané v Uherském Hradišti
nakonec dokázalo postoupit i do závěrečného finále MČR, které se
uskuteční za 14 dnů. Držme jim tedy palce.
Trenéry starších žákyň byly: Miroslav Štourač, Kateřina Vítová a
Marcel Klas.
V I. lize kadetek naše děvčata v základních šestičlenných
skupinách obsadila druhé, postupové místo. Ve druhé části soutěže,
celkem bez větších problémů naše družstvo obsadilo opět druhé místo,
které jim zaručilo postup do první části baráže o extraligu. Děvčata tak
za 14 dnů čeká utkání s Libercem, které rozhodne o historickém
postupu do finálové kvalifikace o extraligu kadetek.
Trenéry družstva kadetek jsou: Miroslav Štourač, Kateřina Vítová,
Marcel Klas a Petr Pochop.

Po 16 letech, kdy se novoveselský oddíl volejbalu začal věnovat
pouze dívčí složce, byl v uplynulé sezóně poprvé přihlášen krajský
přebor žen I. třídy. I když se od samého počátku soutěže děvčata
potýkala s mnoha zdravotními problémy, nakonec obsadila krásné
třetí místo za Havlíčkovým Brodem a Třebíčí. Když jsem před 17 lety
začínal s trénováním, nenapadlo mě, že by někdy ve Veselí hrálo
družstvo žen na docela slušné úrovni. Určitě mě také nenapadlo, že
bude ve Veselí někdy sportovní hala, která vytvoří tolik důležité
podmínky pro trénování a rozvoj celého oddílu. A už vůbec mě
nenapadlo, že budou nakonec muset ženy trénovat, z důvodů
přeplněnosti haly, v Bohdalově. A ani to není jisté. Doufám, že se tato
situace v brzké době obrátí k lepšímu, i když vím, že řešení není
snadné.
Mimo účast v již zmíněných soutěží se oddíl volejbalu účastnil
či pořádal několik turnajů.
Prvním domácím turnajem, čistě veselským, byl již 10. ročník
Rodinného turnaje dvojic. 1. místo obsadilo družstvo Štouračových
z Nového Města na Moravě.
Dále oddíl volejbalu pořádal X. ročník „Velikonočního turnaje“, zde
se přihlásilo celkem 9 družstev. První místo obsadilo družstvo ze
Žďáru nad Sázavou.
Dalším tradičním turnajem, který oddíl volejbalu pořádá je
mezinárodní turnaj mladších a starších žákyň s názvem „O křišťálový
míč“, který se uskuteční v termínu od 19.-20. 5.2018 a již teď je plně
obsazený tzn. je již přihlášeno celkem 24 družstev.
Na letní volejbalové soustředění jsme na konci měsíce března
tradičně navázali zimním volejbalovým soustředěním v obci Rokytno.
Soustředění se zúčastnilo celkem 11 děvčat z přípravky.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem těm, co se na chodu oddílu
podílejí. Počínaje sponzory, rodiči, děvčaty i vedením oddílu.

Na úplný závěr mi ještě dovolte poděkovat všem již zmiňovaným
trenérům za jejich práci s mládeží.
Děkuji za pozornost
V Novém Veselí

dne 25.4.2018
Roman Křivánek
předseda oddílu volejbalu

příloha
Konečná umístění družstev v mistrovských soutěží 2017 / 2018
Družstvo

Soutěž

Průběžné místění

ženy

KP I. třídy

3. místo / 10 družstev

kadetky

I.liga

2. místo / 6 družstev, sk. II

starší žákyně

KP I. třídy

1. místo / 13 družstev

mladší žákyně

KP I. třídy

3. místo / 9 družstev

mladší žákyně

Pohár krajů

6. místo / 7 družstev
„A“ 3. místo / 36 družstev

mladší žákyně

minivolejbal „B“ 16. místo / 36 družstev
„C“ 28. místo / 36 družstev

poznámka
Boj o postup do kvalifikace o
extraligu kadetek
Boj o postup do kvalifikace na
MČR
starších žákyň
Boj o postup do kvalifikace na
MČR
mladších žákyň

