INFORMACE O ČINNOSTI TJ – SPORTOVNÍ ORGANIZACE
ZA OBDOBÍ - 2. 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 a akce
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
31.12.2010 karneval
Účast na závodech
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
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 světa – nominace 3 závodníků – Procházková
Pavlína, Linhart Vít a Procházková Barbora
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 2010 – jednotlivé závody
přípravka 8 x 2. místo a 8 x 3. místo
předžáci – 6 x 1.místo, 11 x 2. místo a 5 x 3. místo
ml.žáci – 1 x 1.místo, 3 x 2. místo a 2 x 3. místo
st.žáci - 3 x 1. místo
junioři 2 x 1.místo, 3 x 1. místo a 3 x 3.místo
CILA Cup 2010 – celkové pořadí
přípravka 2. místo Pospíšil Lukáš a 3. místo Rameš Michal
předžáci –1.místo Pospíšilová Nikola a 3. místo Mašková Marie
2. místo Vlk Jiří a 3. místo Rameš Pavel
ml.žáci – 2. místo Zabystřan Jan
st.žáci - 3. místo Linhart Vít
junioři 2.místo Procházková Barbora

Mistrovství ČR – titul mistr republiky – Žáková Martina
přípravka 2. místo Rameš Michal a 3. místo Pospíšil Lukáš
předžáci – 2.místo Pospíšilová Nikola
3. místo Rameš Pavel
ml.žáci – 2. místo Zabystřan Jan
junioři 2.místo Procházková Barbora
Mistrovství světa –13. místo Procházková Barbora
Evropský pohár – celkové nejlepší umístění 14. místo Procházková B.

Připravované aktivity (plán na následující období)
Příprava
1 x týdně tréninky tělocvična - všichni
2 - 3 x týdně tréninky út, čt, (ne) – všichni skiareál Pyšná
Akce pořádané
22.1.2011
Krajský závod – přípravka/předáci
13.2.2011
Cross-country sjezd Lesná - Pyšná
28.2. – 5.3.2011 - Jarní prázdniny - veřejné oddílové závody
+ zimní soustředění
březen 2011 karneval na ukončení sezóny
25.-26.6.2011 Mistrovství ČR – Jirkov in-line slalom
Účast na závodech
Alpské disciplíny
kategorie přípravka/ předáci - seriál závodů Krušnohorský pohárek
kategorie žáci, junioři – krajské a republikové klasifikační závody
Skicross

junioři – závody Českého, Evropského poháru – 2 závodnice
a Světového poháru – 1 závodnice

CILA Cup 2010 – in-line – závody Českého poháru – všechny kategorie

Stručné zhodnocení činnosti
sportovní činnost
☺
letní sezóna byla pro náš klub velice úspěšná v inline alpin slalomu
☺
perfektně organizačně zvládnuté závody světové úrovně – Mistrovství Evropy
juniorů a závod Světového poháru a dalších akcí pořádaných klubem
☺
účast všech členů klubu na pořádání sportovních akcí oddílu
klubová činnost
☺
pořízení nového stroje na údržbu sjezdovek
☺
provedení terénních úprav na sjezdovkách
☺
účast všech dospělých členů oddílu na provozu areálu a při přípravě a údržbě areálu
v podzimních měsících – tj. zasněžování, údržba tratí rolbou apod. tak i na vlastním
provozu (bezplatné zajištění služeb obsluhy vleku)
☺
celkově bylo odpracováno při přípravě areálu a pořádaných akcí 2450 brigádnických
hodin a při provozu areálu v roce 2010 1862 brigádnických hodin
☺
Stále se nám daří provozovat bezplatně dětský skipark

V Jirkově 5.1.2011
Lyžařský klub Slovan Jirkov

Ing. Tomáš Procházka

