Činnost oddílu basketbalu leden - říjen 2012
Činnost oddílu basketbalu řídí výbor ve složení :
Ropek Josef – předseda
Ropek Jiří pokladník
Kučera Josef – organizační pracovník
Blažej Jiří
člen
Sejpka Martin člen
V oddíle byli do 30.6.2012 čtyři družstva – muži,junioři,juniorky a stará garda.
Družstvo juniorů ukončilo svou činnost a od 1.9.2012 se v oddíle 5 družstev.
Muži,juniorky,přípravky žáci,přípravka žákyně a stará garda,V oddíle pracují
Čtyři trenéři licence ,,C“ a dva rozhodčí.
Leden – duben
Družstvo mužů hrálo zápasy Východočeské basketbalové ligy.V deseti utkáních
Odešlo poraženo a ve třech zápasech dokázalo zvítězit.Nescennějším vítězstvm
Bylo vítězství na palubovce Chocně.Naši hráči skončili na 12 místě s 33 body a
pasivním skore 1711 : 1896.
Náš tým byl složen z bývalých juniorů a v některých zápasech se projevila hráčská
nezkušenost.
Družstvo juniorů hrálo oblastní přebor – v 9 utkáních odešlo poraženo a stejně jako
muži dokázali vyhrát pouze tři utkání a tak skončili na posledním místě s pasivním
skore 1394 : 1931
Družstvo juniorek hrálo také oblastní přebor a ve všech 6 utkáních byly soupeřky nad
jejich síly.Skončily na posledním místě se skore 293 : 1245.Pro naše juniorky to byla
první sezona.Nadšení pro hru a úsilí v tréninku jsou příslibem pro další sezonu.
Stará garda uspořádala v měsíci květnu turnaj veteránů za účasti družstev z Lomnice
a Ostravy a po vítězstvích nad oběma soupeři tento turnaj vyhrála.
K mezinárodnímu dní dětí 1.6.2012 - pořádal dům dětí a mládeže prezentaci
kulturních a sportovních aktivit, kterých se náš oddíl také
zúčastnil.

V sobotu osmého září v rámci 750 let Vysokého Mýta oslavil náš oddíl 115 let
basketbalu.Na Vysokomýtském gymnáziu předvedl profesor Karásek hru zvanou
basketbal a bylo to první předvedení ve střední Evropě.U příležitosti tohoto výročí se
sešlo 50 bývalých hráčů a hráček, kteří oblékali vysokomýtský dres.U příležitosti
oslav byl sehrán zápas staré gardy Vysokého Mýta a reprezentantů nad 55 let.Za
prezentanty hráli - Brabenec,Jelínek,Pospíšil a další
.

Naši borci odešli poraženi, ale o výsledek nešlo. Odpoledne pak v hale domova
mládeže, sehráli přátelské utkání družstva Prostějova a Svitav účastníci Matoni NBL
V tomto utkání zvítězilo družstvo Prostějova

Koncem měsíce září začala pro družstvo mužů a juniorek nová sezóna
2012/2013.Muži sehráli 6 utkání – 2 vítězství a 4 prohry.Zatím jsou na 8 místě skore
331 :421
Juniorky sehrály 4 utkání a všechna prohrály.Jsou na 5 místě skóre 143 : 307

Ropek Josef
Předseda oddílu

