INFORMACE O ČINNOSTI TJ – SPORTOVNÍ ORGANIZACE
ZA OBDOBÍ 2.POL. 2008
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

62 členů

- z toho

22 dětí do 15-ti let
4 junioři 15 - 20 let

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
14.6.2008

625 let první zmínky o Pyšné
prezentace oddílu + závody v suchém slalomu

21.-22.6.2008 Mezinárodní závod Czech inline alpin cup 2008
Účast na závodech
Inline alpin slalom

všechny věkové kategorie (přípravka dívky, přípravka kluci, předáci,

ml.žáci, starší žákyně a juniorky)
Czech inline alpin slalom – seriál závodů CILA Cup 2008
24. - 25.5.
7. - 8.6.

Teplice

2 x SL

Brno 2 x SL ( 8.6. Evropský pohár)

21. - 22.6.

Jirkov 2 x SL

30. - 31.8.

Turnov2 x SL ( 31.8. Evropský pohár)

20. - 21.9.

Kralupy n.Vlt. 2 x SL (20.9. MČR a 21.9. finále CILA Cup)

Závody Evropského poháru – 2 x Čechy, Německo, Itálie, Švýcarsko,
Lotyšsko, Chorvatsko – 2 závodnice + v Čechách 2 ml. žáci
7.9.2008 Mistrovství Evropy v Německu – 2 závodnice
Alpské disciplíny
Skicross

žáci – RKZ 1 – republikové závody na Klínovci
junioři – závod Evropského poháru v Německu

tréninky
suchá příprava - 04-10/2006 1x týdně tělocvična
lyžování – 2 – 3x týdně dle sněhových podmínek
soustředění
26.-31.10.2008 soustředění na ledovci Kaunertal – Rakousko
dosažené výsledky (do 3. místa, příp. nejlepší)
Inline alpin slalom
Czech inline alpin cup 2008 (Český pohár – celkem 10 závodů)
V jednotlivých závodech a kategoriích náš oddíl získal celkem:
2 x 1.místo, 10 x 2. místo a 2 x 3.místo
Celkové hodnocení:
Přípravka dívky – 2. místo Nikola Pospíšilová
Přípravka chlapci – 5.místo Pavel Rameš
Ml. žáci – 5. místo Pavel Vondrášek
St. žákyně – 1. místo Pavlína Procházková
Juniorky – 4.místo Barbora Procházková
Mezinárodní mistrovství republiky
St. žákyně – 1. místo Pavlína Procházková – Mistr ČR 2008
Juniorky – 1.místo Barbora Procházková – Mistr ČR 2008

Inline -Alpin-Europacup
(Evropský pohár - nominace 2 závodnic Barbory a Pavlíny Procházkových)
nejlepší umístění:
8. místo Barbora Procházková v Turnově
12. místo Pavlína Procházková v Itálii a Brně
Celkové umístění v Evropském poháru:

14. místo Pavlína Procházková
20. místo Barbora Procházková (absolvovala pouze
2 závody z 10)

Internationaler cup 2008
Celkové umístění v jednotlivých kategoriích: 1. místo Pavlína Procházková
Mistrovství Evropy v Německu
13. místo Barbora Procházková
14. místo Pavlína Procházková

Připravované aktivity (plán na následující období)
Příprava

1 x týdně tréninky tělocvična - všichni
3 x týdně tréninky út, čt, so/ ne – všichni

Akce pořádané
17.1.2009
7.-8.2.2009
21.2.2009

Závod Horské služby
Ski maraton Pyšná – 12 hod. na sněhu
Krajský přebor – přípravka/předáci
Testování lyží Sporten
9. - 13.2.2009 - Jarní prázdniny - veřejné oddílové závody

Účast na závodech
Alpské disciplíny

kategorie přípravka/ předáci - seriál závodů Krušnohorský pohárek
kategorie žáci, junioři – krajské a republikové klasifikační závody

Skicross

junioři – závody Českého a Evropského poháru

NESPORTOVNÍ AKTIVITY + ČINNOSTI (brigády apod.)
pokračování v realizaci projektu „Modernizace lyžařského areálu Pyšná“
- dokončení výstavby osvětlení na malé sjezdovce
- brigády na údržbu sjezdovek a vleku
Stručné zhodnocení činnosti
☺ sportovní činnost – letní sezóna byla pro náš klub velice úspěšná
–

rozšíření a stabilizace závodního pole v inline alpin slalomu

–

nominace a úspěšná reprezentace 2 závodnic na závody Evropského poháru
dospělých

klubová činnost
- rozšíření osvětlení „Malé sjezdovky“ a vylepšení podmínek v dětském skiparku



-

školení obsluhy vleků

-

obnova elektroinstalace velkého vleku

Bohužel nás v průběhu léta navštívili několikrát zloději a postupně rozkradli el. rozvody na
vleku na velké sjezdovce



Vzhledem k horším podmínkám v zimě a výše uvedené události nám chybí finanční
prostředky na zajištění účasti závodníků na výše uvedených republikových a
mezinárodních závodech a na další modernizaci areálu

V Jirkově 20.1.2009

Ing. Tomáš Procházka
Lyžařský klub Slovan Jirkov

