T.J. Sokol Chrudim – oddíl házené chlapců
Zpráva o činnosti za rok 2012
Oddíl házené chlapců měl v roce 2012 celkem 53 registrovaných členů, z toho 48hráčů
do 19 let a 5 dospělých (trenéři a funkcionáři).
Na konci ledna se družstvo mladších dorostenců zúčastnilo dvoudenního přípravného
turnaje v Novém Veselí, starší dorostenci se v únoru zúčastnili jednodenního
přípravného turnaje v Náchodě.
Družstvo mladších žáků bylo v soutěžním ročníku 2011/12 přihlášeno do
Východočeského oblastního přeboru, kde se se ziskem 4 bodů a celkovým skóre 131 :
336 umístilo na 8. (předposledním) místě.
Starší dorostenci hráli v soutěžním ročníku 2011/12 2. dorosteneckou ligu, skupinu
Čechy. Zaznamenali 8 vítězství, 3 remízy a 9 proher. Se ziskem 19 bodů a celkovým
skóre 543 : 518 obsadili v konečné tabulce 7. místo. Vít Reichl se 166 brankami obsadil
v tabulce střelců soutěže 3. místo a Vít Černý se 148 brankami 7. místo.
Družstvo mladších dorostenců hrálo 2. ligu mladších dorostenců, skupinu Čechy. V
celkové bilanci získalo 16 vítězství, 1 remízu a 5 proher, se ziskem 33 bodů a celkovým
skóre 643 : 522 obsadilo v konečné tabulce vynikající 2. místo.
Na začátku prázdnin, stejně jako v předchozích letech, absolvovali mladší dorostenci
týdenní mezinárodní turnaj Eurofest ve slovinské Izole. Na konci srpna se konalo již
tradičně sportovní soustředění v Trhové Kamenici. 14-denního pobytu se zúčastnilo
tentokrát jen 16 dorostenců, týdenního pobytu pak 14 žáků.
V září se družstvo starších dorostenců zúčastnilo jednodenního přípravného turnaje
v Náchodě a mladší dorostenci sehráli přátelský přípravný zápas s prvoligovým
družstvem v Novém Veselí.
V soutěžním ročníku 2012/13 pokračují obě dorostenecká družstva ve stejných
soutěžích, tj. družstvo starších dorostenců v II. lize starších dorostenců, skupina Čechy
a družstvo mladších dorostenců v II. lize mladších dorostenců, skupina Čechy.
V podzimní části zaznamenalo družstvo starších dorostenců 2 výhry a 7 proher a je se
ziskem 4 bodů a celkovým skóre 216 : 256 na 9. (předposledním) místě. Družstvo
mladších dorostenců mělo bilanci 8 vítězství, 1 remízu a 1 prohru. Se ziskem 17 bodů a
celkovým skóre 292 : 227 přezimuje v čele soutěže.
Družstvo mladších žáků hraje po uzemní reorganizaci oblastí na kraje společnou soutěž
pardubického, královéhradeckého a libereckého kraje. Soutěž se hraje turnajovým
způsobem ve dvou skupinách, v podzimní části se mladší žáci umístili se 2 body na
posledním místě své skupiny.
Hospodaření oddílu v loňském roce nakonec proběhlo dobře, zásluhou sponzorských
darů a dotací od ČOS, Východočeské župy, ČSH a města Chrudimi se podařilo
rozpočet oddílu zdárně pokrýt.
Předseda oddílu: Zdeněk Herzán, e-mail: herzan.z@seznam.cz
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