SOKOL PŘELOUČ – STOLNÍ TENIS
ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012-10-31
Oddíl stolního tenisu Sokola Přelouč měl v tomto roce průměrně 22 členů. Ve regionálních
soutěžích byla zapojena družstva mužů A, B, C. Družstvo A v RS I se umístilo na 3 místě.
Družstvo B se rovněž v RS I umístilo na 7 místě. Družstvo C soutěžilo v RS II a umístilo se
rovněž na 7 místě.
Základ družstva A tvořili hráči Václav Floner, Mirek Kepl, Martin Havrda a Jan
Brunclík. Střídali je Marek Dlask a Bohuslav Kasal. Družstvo bylo v první polovině na čele
RS I. Zranění a nemoci některých hráčů na konci sezóny zavinily pokles umístění družstva A
na konečné 3. místo, což je proti minulému roku polepšení o jedno místo.
Za družstvo B hráli hráči ing. Petr Bukovský, Ondra Kasal, Jan Bezděkovský, Jan
Haas a Roman Zummer. Družstvo si v tabulce oproti minulé sezóně polepšilo rovněž o jedno
místo a s přehledem uhájilo střed tabulky.
Družstvo C tvořili hráči Marek Dlask, Bohuslav Kasal, ing. Vilím Vilém, Zdeněk
Hons a ing. Zbyněk Melichar.. Družstvu se v druhé polovině soutěže nevydařilo několik
zápasů. To zavinilo ve vyrovnané tabulce pokles na konečné sedmé místo.
V oddíle ST bylo obnoveno družstvo žáků a žákyň. Jeho tréninkové hodiny jsou
v pondělí a středu od 17.45 hodin. Toto družstvo spolupracuje s kroužkem stolního tenisu při
Domu dětí a mládeže. Talentovaní žáci odtud přechází trénovat do sportovního oddílu ST.
Žáci se zúčastňují bodovacích turnajů mládeže. Lukáš Jirka se umístil v regionálním přeboru
mladších žáků na 2 místě. Na závěr školního roku byl uspořádán oddílový turnaj žáků a
žákyň. Od soutěžního roku 2012/2013 jsou někteří žáci na soupisce družstva mužů C. Na
závěr soutěžního roku byl uspořádán oddílový turnaj, jehož se zúčastnili i žáci.
Oddíl dále pracuje svépomocí na renovaci herny. Bylo zakoupeno a instalováno
osvětlení nad dvěma novými stoly. Peníze byly získány pořádáním burzy sportovních potřeb a
dětského oblečení. Zde s námi spolupracovaly naše bývalé hráčky.
Do další sezony plánujeme pokračování renovace a vybavení herny a hlavně rozšíření
hráčského kádru o další nové členy.
Zpacoval: ing. Zbyněk Melichar, předseda oddílu ST

