INFORMACE O ČINNOSTI TJ – SPORTOVNÍ ORGANIZACE ZA
OBDOBÍ 2005
- 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

58 členů

- z toho
12 děti + mládež

využitelnost sportoviště:

- vlastní

lyžařský vlek TLV12 Pyšná
lyžařský vlek LVPP Pyšná

- pronájem apod.

sjezdovky Pyšná

Uskutečněné aktivity za uplynulé období
Pořádané závody
Lyžování
28.2.2005

2x závod Krušnohorského pohárku, kterého se zúčastnilo celkem
46 dětí z Ústeckého a Karlovarského kraje v kategoriích přípravka a
předžáci

Inline alpin slalom
18.-19.6.2005 2x závod Czech inline alpin cup 2005, kterého se zúčastnilo celkem
62 závodníků z celé republiky ve všech věkových kategoriích
3.-4.9.2005

spolupořadatel závodu evropského poháru MOVEMAX – Inline Alpin-Europacup 2005 a mezinárodního závodu Czech inline
alpin cup 2005 v Mostě, kterého se zúčastnilo celkem 98 závodníků
z 5 států ve všech věkových kategoriích

Účast na závodech
Lyžování
Přípravka - předžáci 14 x závod Krušnohorského pohárku

Žáci

Krajské klasifikační závody

3 x 2 závody

Přebor Ústeckého kraje

2 závody

Český pohár (republik. klasifik.závody) 6 x 3 závody
Mistrovství republiky

3 závody

Czech inline alpin cup 2005

12 závodů

Mistrovství republiky

1 závod

Evropský pohár

7 závodů

Internationaler cup 2005

8 závodů

Inline alpin slalom

-

dosažené výsledky (do 3. místa, příp. nejlepší)
Lyžování
Přípravka - předžáci Krušnohorský pohárek

Žáci

-

celkové pořadí družstev 8.místo z 20 zúčastněných oddílů

-

celkové pořadí jednotlivci – 3.místo Procházková Pavlína

-

jednotlivé závody – 3 x 1.místo, 6 x 2.místo a 4 x 3.místo

Krajské klasifikační závody

slalom 1 x 2. a 2 x 3.místo
obří slalom 1 x 3.místo

Přebor Ústeckého kraje

slalom 1 x 2.místo

Český pohár (republik. klasifik.závody) (nejlepší umístění
Procházková Barbora starší žákyně 8.místo)
Inline alpin slalom
Czech inline alpin cup 2005
celkové pořadí jednotlivci
-

přípravka 6.místo Bričová Saša a Šorsák Jakub

-

mladší žákyně 2.místo Procházková Pavlína

-

starší žákyně 3.místo Procházková Barbora

Evropský pohár 24.místo Procházková Barbora
Internationaler cup 2005 (D, I, A, CH)
celkové pořadí jednotlivci
-

mladší žákyně 2.místo Procházková Pavlína ( 3 x 1.místo a 5 x
2.místo)

-

starší žákyně 5.místo Procházková Barbora ( 1x 2.místo a 1 x
3.místo)

Příprava
Léto

– soustředění se Ski klubem Telnice
– tréninky 2-3 x týdně

Podzim

– 3 x soustředění na ledovci v Rakousku
– 2 x týdně tréninky

Zima

– 1 x krajské soustředění na Klínovci
– 2x týdně tréninky + so, ne

Připravované aktivity (plán na následující období)
Lyžování
12/2005

oddílové vánoční závody a silvestrovský karneval

28.1.2005

testovací den lyží a techniky, veřejné závody

29.1.2005

2 x závod Krušnohorského pohárku

- účast na krajských závodech
- nominace 2 závodnic na republikové závody a na 2.zimní olympiádu mládeže
- po celou zimní sezónu budeme zajišťovat vlastními silami údržbu běžeckých
tratí v oblasti Pyšná – Lesná – Rudolice – Brandov – Nová Ves s napojením
na Krušnohorskou magistrálu. V letošní sezóně bude zajištěno i značení tras a
zřízení informačních tabulí.
Inline alpin slalom
24.6.2006

1x mezinárodní závod Czech inline alpin cup 2006 a
Internationaler cup 2006 v Jirkově

25.6.2006

mezinárodní mistrovství České republiky v Mostě.

účast na republikových závodech Czech inline alpin cup 2006
nominace 2 závodnic na závody Evropského poháru Inline -Alpin-Europacup
Nesportovní aktivity + činnosti (brigády apod.)
Pokračování v realizaci projektu Modernizace lyžařského areálu Pyšná
29.4.2005 výroční členská schůze
jaro – podzim brigády na údržbu vleku a sjezdovek (celkem bylo odpracováno 950 hod.)
provoz vleku 9 víkendů + všední dny (celkem 45 dní) tj.630 hod.
rolba 12 x cca 85 hod. – údržba sjezdovek a běžeckých tratí

Stručné zhodnocení činnosti

+

sportovní činnost
klubová činnost

– zimní i letní sezóna byla pro náš klub velice úspěšná
- zprovoznění Dětského skiparku
- po celou zimní sezónu jsme nově zajistili vlastními silami údržbu
běžeckých tratí v oblasti Pyšná – Lesná – Rudolice – Brandov –
Nová Ves s napojením na Krušnohorskou magistrálu.

-

pro značnou finanční náročnost se nám nepodařilo zajistit na tuto sezónu nový vlek na
malé sjezdovce

