Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí
LYŽAŘSKÝ ODDÍL
Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval
především běžeckému lyžování. V současné době z důvodu většinou mírných zim, které
přinášejí málo sněhu, a stoupajícím nárokům na úroveň tratí, vybavení apod., se oddíl kromě
lyžování věnuje i jiným sportům. Proto jeho činnost v roce 2012 byla poměrně pestrá:
Účastnili jsme se:
Lyžařské závody:
- účast na závodech: Jizerská 50,
Krkonošská 70,
Orlický maratón.
Další závody:
- řada triatlonových závodů, např. Kunvaldský železný muž
- závod dračích lodí – přehrada Pastviny
- Krumlovský vodácký maratón – Mistrovství ČR, Sokol Klášterec 9. místo
- přespolní běhy v našem regionu
Pořádali jsme:
Cyklistika
V neděli 30.9.2012 se jela již šestá Horská časovka. Startuje se u klášterecké sokolovny a cíl je
v Českých Petrovicích na chatě „Kašparce“. Trať měřící 7,7 km s převýšením 273 m.
Závodí se v několika kategoriích (In-line brusle+kolečkové lyže, historická kola, horská kola).
V letošním ročníku se sešlo méně klasických cyklistických závodníků , ale o to více závodníků na
kolečkových lyžích a žactva. V těchto kategoriích totiž závodili v rámci své přípravy na zimu běžci z KB
OEZ Letohrad a mladí sjezdaři ze Ski klubu České Petrovice.
Výsledkovou listinu najdete na sokolských stránkách www.sokolklasterec.cz

Start horské časovky

Přespolní běh údolím Orlice (7.10.2012)
Letos se již běžel 24. ročník přespolního běhu údolím orlice. Závod byl opět zařazen do celoročního
seriálu běhů Iscarex cupu 2012. I přes nepříznivé počasí (vytrvalý déšť, teplota okolo 8 stupňů) se
postupně na start postavilo 149 závodníků ve 20 kategoriích.
Závodu se zúčastnilo několik běžců z TJ Sokol Klášterec nad Orlicí.
Všechny výsledky a mnoho fotografií najdete na sokolských stránkách www.sokolklasterec.cz nebo
http://iscarex.cz/fotogalerie/1021

Běh údolím Orlice

FLORBALOVÝ ODDÍL
Klášterečtí florbalisté se letos zúčastnili 3. ročníku OAFL (Orlická amatérská florbalová liga). Liga byla
rozdělena do dvou skupin po osmi týmech. Z 28 zápasů florbalisté získali 22 bodů což stačilo na 14.
příčku.
Velikonoční turnaj - Libchavy ( 7. dubna )
Do turnaje se přihlásilo celkem osm týmů, florbalisté odehráli sedm zápasů a vybojovali třetí příčku a
poprvé přivezli pohár.
Orlický turnaj - Brandýs nad Orlicí (19. května)
Na turnaj se přihlásili pouze čtyři týmy, po šesti zápasech bylo konečné třetí místo.
Turnaj – Libchavy (28. říjen)
Florbalisté odehráli šest zápasů a bylo z toho 12 bodů, za čtyři výhry bylo opět krásné třetí místo a
pohár.

FOTBALOVÝ ODDÍL
V jarní části náš tým odehrál celkem 11 mistrovských utkání ve třetí třídě okresního přeboru. Z toho
se nám 6-krát podařilo zvítězit, jedna remíza a čtyřikrát prohrát.
Nakonec nám patřila celková 9.příčka.
Po letní přestávce nás čekal další ročník ve třetí třídě a pro nás to byla jubilejní desátá sezona . Do
soutěže přibyl také náš soused Kunvald. A tak jsme se těšili opět na sousedské derby.V podzimní části
jsme odehráli celkem 11 mistrovských zápasů, ale pouze tři zápasy se nám podařilo vyhrát a ze dvou
po bodu to znamená, že přezimujeme na 9. místě. Doufejme, že na jaře se nám bude více dařit a
posuneme se do popředí tabulky.
V neděli 23. 9. 2012 se v Klášterci odehrál tradiční zápas „SVOBODNÍ vs ŽENATÍ“. Letošní výhru
mohli slavit opět svobodní ,když porazili ženáté 4:2. Následovali tradiční pokutové kopy, které ovládli
ženáči, když vyhráli poměrem 5:7.

Derby Kunvald – Klášterec nad Orlicí (3:2)

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
V letošním roce nebylo moc turnajů , buď se nepořádal z organizačních důvodu nebo v tom byly
oslavy 150 let Sokola.
Volejbalový oddíl uspořádal 16. prosince tradiční vánoční turnaj v klášterecké sokolovně, tady nejde
o výsledky, nýbrž jen o zábavu a setkání se s přáteli.
Dne 27.12. volejbalisté zavítali na vanoční turnaj do Žamberka,kde obsadili pátou příčku z deseti.
V červnu se David Ficner s Vlaďkou Dolečkovou zúčastnili turnaje dvojiček, kde se umístili na 9. místě
z dvaceti dvojic.
V září se opět David s Vlaďkou zúčastnili turnaje dvojic v Žamberku. Z důvodu špatného počasí se celé
klání přehodnotilo na čtveřice v sokolovně. David s Vlaďkou a ještě jednou dvojicí turnaj zvitězili.

HOKEJOVÝ ODDÍL
V létě roku 2011 byl při T.J. Sokol Klášterec n. Orl. založen nový oddíl, a to hokejový. Oddíl se přihlásil
do nově vyhlášené soutěže „O Žamberskou orlici“. Do soutěže se přihlásilo celkem šest týmů. Turnaj
se hrál dvoukolově a tak naše borce čekalo celkem deset zápasů. Bohužel z deseti zápasů se povedlo
jen ve dvou uhrát remízu a zbytek zápasů se prohrál, proto nám na konci sezony patřila poslední
příčka.

Sezona však byla i přes poslední místo velmi pestrá. Drtivá většina hráčů závodně hokej dosud
nehrála. Proto teprve postupně získávali hráči potřebné návyky, odpovědnost vůči týmu (účast na
treénicích a zápasech), byli pořízeny dresy, až po třetině sezony se k týmu získal trenér apod..
Velmi náročná pro hráče byla finanční stránka věci. S vyjímkou dresů uhrazených sponzory si veškeré
další náklady – pronájem kluzišť na tréninky a zápasy, startovné, brusle a veškeré vybavení - hradili
sami, každého hráče stála sezona cca 6-10 tisíc Kč.
V létě hokejisté uspořádali velkou akci, jejíž výtěžek by jim měl pokrýt asi polovinu nákladů na novou
sezonu.
V současné době se hráči od září připravují na novou sezonu. Střídavě trénují na stadionech
v Rychnově n.Kn., České Třebové nebo Lanškrouně, fyzičku získávají v 3Dfitness centru v Žamberku.
Podle dosavadních výkonů v přátelských zápasech

Veškeré informace o Kláštereckém sokolu naleznete na našich internetových stránkách:
www.sokolklasterec.cz

Tomáš Bartoš
odbor sportu T.J. Sokol Klášterec
tel.: 728 955 154

