INFORMACE O ČINNOSTI TJ – SPORTOVNÍ ORGANIZACE
ZA OBDOBÍ - 1. POLOLETÍ 2010
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
využitelnost sportoviště:

62 členů
20 dětí do 15-ti let
6 junioři 15 - 20 let
- vlastní
- pronájem apod.

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

Uskutečněné sportovní aktivity za uplynulé období
Pořádané závody
24.1.2010
31.1.2010
14.3.2010
21.3.2010
26.6.2010
27.6.2010

Krajský přebor – přípravka/předžáci
Cross-country sjezd Lesná - Pyšná
Veřejné oddílové závody
Karneval
Mistrovství Evropy juniorů – Jirkov in-line slalom
Světový pohár v in-line slalomu – Jirkov

Účast na závodech
Alpské disciplíny

přípravka/ předžáci – závody Krušnohorského pohárku (5x)
žáci – krajské závody (4x),
junioři – krajské závody (4x)
všichni – Veřejné závody Klínovec –Aprýlová mulda

Skicross

junioři – závody Světového poháru (2x) (Itálie, Rakousko)
- závod Evropského poháru (1x – Švýcarsko)
- Švýcarský pohár (1x), Mezinárodní mistrovství Polska, Švédský pohár
(1x), Německý pohár (1x)
- Český pohár (6x)
- - Mezinárodní mistrovství ČR

Inline alpin slalom
všechny věkové kategorie (přípravka dívky, přípravka kluci, předžáci,
ml.žáci, starší žákyně a juniorky)
Czech inline alpin slalom – seriál závodů CILA Cup 2010
29.5. 2010 Most
30.5.2010 Meziboří
26.-27.6.20 Jirkov
junioři - Závody Světového poháru – Itálie, Německo, ČR
- Mistrovství Evropy juniorů
tréninky
suchá příprava - 1x týdně tělocvična
lyžování – 2 – 3x týdně dle sněhových podmínek
in-line – 2x týdně

dosažené výsledky (do 3. místa, příp. nejlepší)
Alpské disciplíny Přebor kraje – st.žáci – 2.a 3. místo
ÚKZ – nejlepší umístění junioři 2.místo (3x), obřím slalomu OSL
1. místo (3x), 2.místo (1x)
Skicross
Mezinárodní mistrovství Polska – 2.místo
Švýcarský pohár 1. místo
Švédský pohár – 1. místo, 2. místo a 2x 3. místo
Světový pohár – nejlepší umístění – 44.místo
Evropský pohár – nejlepší umístění – 15.místo
Český pohár – celkové umístění 2. místo (v závodě 2x 1. místo, 2 x 2. místo a
3x 3. místo)
Inline alpin slalom – Český pohár
CILA Cup 2010 – přípravka 4 x 2. místo a 4 x 3. místo
- předžáci – 3 x 1.místo, 3 x 2. místo a 1 x 3. místo
- ml.žáci – 1 x 1.místo, 1 x 2. místo a 1 x 3. místo
- st.žáci - 2 x 1. místo
- junioři 1 x 1.místo, 2 x 1. místo a 1 x 3.místo
Mistrovství Evropy juniorů – nejlepší umístění 14. místo
Evropský pohár – nejlepší umístění 11. místo
Mezinárodní závody International cup
– přípravka 1 x1. místo a 1 x 2. místo
- předžáci – 1 x 2. místo a 1 x 3. místo
- junioři 1 x 3. místo
Připravované aktivity (plán na následující období)
Příprava
1 x týdně tréninky tělocvična - všichni
2 - 3 x týdně tréninky út, čt, (ne) – všichni in-line Vys. Pec
Akce pořádané
1.8.-8.8.2010 Letní soustředění
11.9.2010
Sportovní den na Pyšné (suchý slalom, závod na kolech,
slaňování s HS v rámci Sportuj s námi)
podzim
soustředění na ledovci
zima
karneval
Účast na závodech CILA Cup 2010 – in-line
28.-29.8.2010 Turnov
18.-19. 9.19 Kralupy (finále a Mistrovství ČR)
Účast na závodech Světového poháru – in-line – nominace do reprezentace 4 závodníci
Česká republika 2x, Německo 2x
12.9.2010 Mistrovství Evropy juniorů – nominace 3 závodníků –
Procházková Pavlína, Linhart Vít a Procházková Barbora
Stručné zhodnocení činnosti
☺ sportovní činnost – zimní sezóna byla pro náš klub velice úspěšná
– rozšíření a stabilizace závodního pole v v lyž. disciplínách, nárůst závodníků hlavně
v dětských kategoriích, nominace 1 závodnice do reprezentace ČR ve skicrossu
– in –line slalom – nominace a úspěšná reprezentace 3 závodníků na závody Světového
poháru dospělých
– perfektně organizačně zvládnuté závody světové úrovně – Mistrovství Evropy juniorů
a závod Světového poháru
klubová činnost
☺
účast všech členů klubu na pořádání sportovních akcí oddílu

☺

☺

☺





účast všech dospělých členů oddílu na provozu areálu –jednak při přípravě a údržbě
areálu v zimních měsících – tj. zasněžování, údržba tratí rolbou apod. tak i na vlastním
provozu (bezplatné zajištění služeb obsluhy vleku)
Přestože letošní zimní sezóna nebyla přímo ideální co se týče sněhových podmínek,
podařilo se nám dostatečně zasněžit malou sjezdovku a tak sezóna byla co se týče dní na
sněhu nejdelší za poslední roky
Stále se nám daří provozovat bezplatně dětský skipark

I přesto, že jsme lyžovali téměř tři měsíce, ale vzhledem k tomu, že většinou pouze na
umělém sněhu, což značně zvyšuje provozní náklady areálu, stále nám chybí finanční
prostředky na zajištění účasti závodníků na výše uvedených republikových a
mezinárodních závodech a na další modernizaci areálu (tj. vybudování zasněžování na
velké sjezdovce, obnova strojového parku a osvětlení příjezdové cesty ke sjezdovkám)
Nejvíce nás trápí časté poruchy na stroji na úpravu sjezdovek (rolbě), která vzhledem ke
svému stáří dosluhuje. S tím je spojená i menší upravenost sjezdových tratí, než bychom si
představovali. S ohledem na její stáří jsme nuceni pro nadcházející sezónu zakoupit novou.
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům klubu, doufáme, že se nám to za přispění
sponzorů podaří.

V Jirkově 20.7.2010
Lyžařský klub Slovan Jirkov

Ing. Tomáš Procházka

