Zpráva o činnosti sportovního oddílu basketbalu T. J. SOKOL Chrudim za rok
2012
V roce 2012 probíhala činnost oddílu formou tréninků a hraní mistrovských utkání jednotlivých
věkových kategorií.
Muži A obsadili v II. lize sezóny 2011-12 druhé místo ve skupině B a postoupilo do play off o
postup do I. ligy. Zde se náš tým probojoval až do finále, kde podlehl v utkáních hraných na 3
vítězná utkání týmu VŠB Ostrava. I tak je to pro náš mladý tým velký úspěch, který byl oceněn na
vyhlašování ankety nejlepších sportovců okresu Chrudim, kde náš tým obdržel cenu za 3. místo v
kategorii družstev dospělých.
V létě probíhala příprava na novou sezónu 2012-13, která vyvrcholila soustředěním. Nyní probíhá
nová sezóna a po 6-ti odehraných utkáních se náš tým dělí o 2-3 místo v II. lize.
Muži B odehráli sezonu 2011-12 ve Východočeské lize, kam postoupili z předchozí sezóny. Do
utkání jsou zařazováni mladí hráči přicházející z dorostenecké kategorie, aby nasbírali nové
zkušenosti. Tým nakonec obsadil 10. místo. Nyní hraje druhým rokem tuto soutěž.
Junioři U19 obsadili v oblastním přeboru 3. místo, v nové sezóně jsou zatím na 6. místě, avšak
mají odehráno méně utkání.
Kadeti U17 obsadili v oblastním přeboru 6. místo, v nové sezóně zatím nepoznali hořkost porážky a
jsou na 1. místě v probíhajícím oblastním přeboru.
Přípravka – třetím rokem probíhá příprava malých nadějí basketbalu. Oddíl se potýká s nízkým
počtem dětí, proto se spojilo chlapecké a dívčí družstvo. To je jeden z hlavních cílů – rozšířit počet
dětí přípravky a připravit je na mistrovská utkání v příští sezóně. V oddíle stále probíhá nábor.
Družstvo veteránů se v květnu zúčastnilo Mistrovství České republiky veteránů v Klatovech . V
kategorii +45 let se probojovalo do finále, kde nakonec těsně podlehlo vítězi.
V červnu oddíl basketbalu uspořádal streetbalový turnaj mládeže, který byl zařazen do projektu
Chrudimského roku sportu.
V srpnu uspořádal oddíl letní soustředění mládežnických družstev.
V rámci projektu Východočeský basketbal se uskuteční ve sportovní hale v Chrudimi utkání
Mattoni NBL mezi týmy BK JIP Pardubice a USK Praha. Utkání se pod pořadatelstvím našeho
oddílu uskuteční 9.11.2012
Oddíl zajistil pro svá mládežnická družstva zájezdy na eurocupová utkání našeho nejlepšího klubu
v ČR – Nymburka, které proběhnou od začátku listopadu 2012.
V roce 2012 byl oddíl basketbalu finančně zajištěn.
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