INFORMACE O ČINNOSTI TJ – SPORTOVNÍ ORGANIZACE
ZA OBDOBÍ 1.POL. 2007
podklady pro hodnocení do jednaní rady (zastupitelstva) města

Organizace

Lyžařský klub Slovan Jirkov

se sídlem

Mostecká 33, Jirkov

zastoupená

Ing. Tomášem Procházkou

členská základna celkem
- z toho

58 členů
23 děti + mládež

využitelnost sportoviště:

- vlastní

2 x lyžařský vlek TLV12 Pyšná
1 x lyžařský vlek LVPP Pyšná

- pronájem apod.

sjezdovky Pyšná

Uskutečněné sportovní aktivity za uplynulé období
Pořádané závody
25.2007

Veřejné závody „V jízdě na čemkoliv…“ v maskách

Účast na závodech
Alpské disciplíny - 1.4.2007 Klínovec Veřejné závody
Skicross – Mezinárodní MistrovstvíČR
tréninky
suchá příprava –

tělocvična 1x týdně
2-3x týdně trénink na inline
dosažené výsledky (do 3. místa, příp. nejlepší)
1.4.2007 Klínovec Veřejné závody – účast 9 závodníků – M. Rameš (3),
T. Vondrášek (3), H.Weineltová (2), B.Procházková (1)
Skicross – Mezinárodní MistrovstvíČR – B.Procházková 1. místo, – Mistr České republiky
Inline alpine slalom
Inline -Alpin-Europacup
(Evropský pohár - nominace 2 závodnic Barbory a Pavlíny Procházkových)
20.5.2007 Německo Arrach 17. místo Pavlína Procházková (ženy)
19.5.2007 Německo Arrach 2.místo P.Procházková (ml.žákyně)
3.místo B.Procházková (juniorky)

Nesportovní aktivity a činnosti
-

dokončení realizace 1.etapy projektu Modernizace lyžařského areálu Pyšná
(zasněžování, výstavba nového vleku na malé sjezdovce) – kolaudace

-

zajištění provozu lyžařského areálu na Pyšné

-

28.4.2007 uskutečnění Výroční členské schůze

Připravované aktivity (plán na následující období)
Příprava

2 x týdně tréninky in-line (st, pá od 17,30 hod. Vysoká Pec)
4.-11.8. 2007 Letní soustředění
podzim – lyžařské soustředění Rakousko
12/ 2006 oddílové soustředění – Pyšná

Akce

23.-24.6.2007 Mezinárodní závod Czech inline alpin cup 2007 a
Internationaler cup 2007 v Jirkově
Konec srpna – „Loučíme se s prázdninami“ - veřejné závody
v inline alpin slalomu ve Vysoké Peci
31.12.2007 - Silvestrovský karneval
účast na závodech Českého poháru v inline alpin slalomu (Teplice,
Brno, Jirkov, Turnov, Kralupy nad Vlt.)
účast 2 závodníků v reprezentačním družstvu ČR na závodech
Evropského poháru v inline alpin slalomu (2x Německo, 2x ČR, 1x
Itálie, 1x Rakousko, 1x Slovinsko, 1x Švýcarsko, 1x Lotyšsko, 1 x
Chorvatsko) a nominace těchto závodníků na Mistrovství Evropy
2007 v Německu

Brigády údržba sjezdovek a vleků

Stručné zhodnocení činnosti
☺

sportovní činnost
–

zvýšení počtu závodníků

–

zkvalitnění a rozšíření trenérské základny

–

lyžování – zapojení našich závodníků do závodů ve skicrossu a získání
Mistrovského titulu ČR v této disciplíně

–

nominace 2 závodnic na závody Evropského poháru dospělých a Mistrovství
Evropy 2007

klubová činnost

- dokončení 1. etapy výstavby zasněžování a výstavby vleku na malé

sjezdovce, kolaudace a zprovoznění


Zimní sezóna byla pro náš klub vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám přímo
katastrofická!!!!! Vzhledem k nemožnosti trénovat se naši nejmladší závodníci nezúčastnili
téměř žádných závodů. Přestože jsme dokončili zasněžování, nebylo možné jej zprovoznit
vzhledem k vysokým venkovním teplotám. Provoz areálu byl pouze 7 dní.



Vzhledem k výše uvedenému jsme se dostali do finančních nouze, která bude mít za
následek zpomalení dalšího rozvoje areálu plánovaného na tento rok (osvětlení malé
sjezdovky)



Chybí finanční prostředky na zajištění účasti závodníků na výše uvedených mezinárodních
závodech

V Jirkově 25.5.2007

Ing. Tomáš Procházka
Lyžařský klub Slovan Jirkov

