ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE
2012
VOLEJBALOVÝ ODDÍL
SOKOL ŽAMBERK – ŽENY

Volejbalový oddíl žen v Žamberku tvoří v letošním roce jedenáct hráček, od léta s námi začaly
trénovat dvě nové hráčky. Trénujeme dvakrát týdně (jeden herní a druhý kondiční trénink).
Účastníme se volejbalové soutěže Krajského přeboru II. třídy, kde jsme po první polovině
soutěže na pátém místě a účastníme se dalších turnajů a akcí.

Aktivity v roce 2012:
– účast na volejbalovém turnaji v Postřelmově: 4. místo
– jarní část sezóny 2011 – 2012 – ukončení Krajského přeboru:
odehrály jsme 14 zápasů a umístily se na konečném 2. místě
19. 4. - 22. 4. – soustředění Karlova Studánka
9. 6.
– letní turnaj dvojic v Žamberku:
pořádaly jsme tradiční turnaj smíšených dvojic na kurtech Sokol Žamberk,
zúčastnilo se 24 párů
30. 6. - 1. 7. – letní soustředění v Brzicích:
celodenní šestiboj smíšených dvojic
28. 7.
– turnaj čtyřek ve Výprachticích s účastí našich hráček
19. 8.
– turnaj Písečná: obsadily jsme osmé místo
22. 9.
– podzimní turnaj dvojic v Žamberku:
pro nepřízeň počasí odehrán v sokolovně za účasti 11 párů
1. 9. - 13.10. – podzimní část sezóny 2012 – 2013:
po čtrnácti odehraných zápasech podzimu (polovina soutěže)
jsme prozatím na 5. místě.
11. 2.
5. 5. - 16. 6.

Účast na vánočním turnaji v Žamberku
Kondiční a herní příprava na jarní část soutěže.

Informace o nás:
Podrobné informace a komentáře akcí jsou na našich webových stránkách.
http://www.volejbalzamberkzeny.estranky.cz/
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Shrnutí:
Konečné 2. místo v Krajském přeboru II. třídy sezony 2011-2012. Náplní naší
činnosti jsou různé sportovní i mimosportovní aktivity. Do činnosti oddílu zapojujeme hráčky
z řad sportovně nadšené mládeže. Našim cílem je zapojit do našich aktivit i další hráče nejen
závodní ale i z řad amatérů, proto každoročně pořádáme dva turnaje. Financování činnosti
plyne převážně z vlastních zdrojů, sponzorských darů, příspěvku města Žamberka a Sokola.
Všechny prostředky jsou využity k uhrazení tréninků v tělocvičně a nákladů spojených se
soutěží.
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