INFORMACE O ČINNOSTI TJ – SPORTOVNÍ ORGANIZACE
ZA OBDOBÍ - 1. POLOLETÍ 2009
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
17.1.2009

Závod Horské služby

7.-8.2.2009

Ski maraton Pyšná – 12 hod. na sněhu

21.2.2009

Krajský přebor – přípravka/předáci

27.-28.6.2009 Mezinárodní závod Czech inline alpin cup 2009 a MČR

Účast na závodech
Alpské disciplíny

přípravka/ předžáci – závody Krušnohorského pohárku (3x)
žáci – krajské závody (8x), přebor ÚK ve slalomu a obřím slalomu, republikové
klasifik. závody (6x)
junioři – krajské závody (8x)
všichni – Veřejné závody Klínovec –Aprýlová mulda, Jáchymovský Tolar

Skicross

junioři – závod Evropského poháru v Německu, Švýcarsku a České republice
Závody Českého poháru (5x)

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 2009
6.-7.6. 2009 Teplice
27.-28.6.2009 Mezinárodní závod Czech inline alpin cup 2009 a MČR
Závody Evropského poháru – Itálie, Německo (2x),

tréninky
suchá příprava - 1x týdně tělocvična
lyžování – 2 – 3x týdně dle sněhových podmínek
in-line – 2x týdně

dosažené výsledky (do 3. místa, příp. nejlepší)
Inline alpin slalom – Český pohár
CILA Cup 2009 – Teplice, Jirkov – přípravka 5 x 3. místo
-

předáci – 1x 3.místo

-

ml.žáci – 1x 2.místo

-

st.žáci - 6x 1. místo, 2 x 2. místo

-

junioři 2x2.místo a 2x3.místo

Mistrovství ČR – přípravka 3. místo Dvořáková Anna, Pospíšil Lukáš
- ml. žáci 2. místo Vondrášek Pavel
- st. žáci – titul Mistr ČR – Linhart Vít + 2. místo Pavlína
Procházková
Evropský pohár – nejlepší umístění 10. místo
Mezinárodní závody – 1 X 2. místo a 1 x 3.místo
Alpské disciplíny Přebor kraje – st.žáci – 2.a 3. místo
ÚKZ – nejlepší umístění st.žáci 1.místo ve slalomu (2x) OSL
(2x), junioři 1.místo ve slalomu (2x), obřím slalomu OSL (2x)
Skicross

Mezinárodní mistrovství republiky – 3.místo
Evropský pohár – nejlepší umístění – 6.místo

Připravované aktivity (plán na následující období)
Příprava

1 x týdně tréninky tělocvična - všichni
3 x týdně tréninky út, čt, (ne) – všichni in-line Vys. Pec

Akce pořádané
8.-15.8.2009 Letní soustředění
12.9.2009

Sportovní den na Pyšné (suchý slalom,kola,lezení na
skálu (HS), grilování apod.) v rámci Sportuj s námi

podzim

soustředění na ledovci

zima

karneval

Účast na závodech CILA Cup 2009 – in-line
22.-23. 8.09

Němčičky (ME)

5.-6.9. 2009 Turnov (EP)
19.-20. 9.09 Kralupy (finále)

Účast na závodech evropského poháru – in-line – nominace do reprezentace 3 závodníci
Česká republika 2x, Švýcarsko 2x
27.8.2009 Mistrovství Evropy juniorů – nominace 2 závodníků –
Procházková Pavlína a Linhart Vít

Stručné zhodnocení činnosti
☺ sportovní činnost – letní sezóna byla pro náš klub velice úspěšná
–

rozšíření a stabilizace závodního pole v inline alpin slalomu i v lyž. disciplínách

–

nominace a úspěšná reprezentace 3 závodníků na závody Evropského poháru
dospělých

–

nominace a reprezentace 1 .závodnice ve skikrossu

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



-

školení obsluhy vleků

-

obnova elektroinstalace velkého vleku

Ani letošní zimní sezóna nebyla pro náš klub vzhledem ke špatným klimatickým
podmínkám přímo ideální.



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

V Jirkově 20.7.2009
Lyžařský klub Slovan Jirkov

Ing. Tomáš Procházka

