
Hodnocení MČR dorostu ve dvojicích a trojicích 
 
 
Z pozice předsedy komise mládeže a žen jsem se zúčastnil ve dnech 2-3. července 
konání Mistrovství ČR dorostu ve dvojicích a trojicích, které z pověření ČNS 
organizovaly Semily. Pokud mohu hodnotit organizační stránku, jsem přesvědčen o 
tom, že pořadatelé se zhostili svého úkolu skutečně na výbornou. Připravené a 
v průběhu soutěže udržované kurty, rychlý a plynulý sled zápasů, aktuální 
informovanost diváků i mužstev o výsledcích utkání, zajištění zázemí hráčů a trenérů, 
ubytování mužstev a dalších zúčastněných funkcionářů svazu, to vše přispělo 
k dobrému hodnocení celé soutěže. 
 
Pokud se týká jednotlivých výsledků i úrovně celé soutěže, myslím si, že můžeme být 
spokojeni. Ve trojicích předvedla většina mužstev moderní nohejbal, většinou na dva 
smečaře, mužstva, která měla leváka potom rozehrávala útočné kombinace ze 
středu. Obranná činnost nejlepších celků byla rovněž na výborné úrovni. Pokud se 
týká nejlepších mužstev a jednotlivců, potom výborný výkon v průběhu celého 
šampionátu podala sestava SK Bělá a zejména jejich smečař Kop, jehož výkonnost 
má stoupající tendenci. Další dva medailisté ve trojicích těžily z vyrovnanosti svých 
sestav. Trochu za očekáváním zůstala hra Kotlářky, ale i přesto považuji A.Hlavičku 
za výborného a perspektivního hráče. 
 
Ve dvojicích jsem toho názoru, že úroveň byla oproti předcházejícímu hracímu dni 
slabší. Nemohu hodnotit, čím to bylo způsobeno, ale za základní nedostatek považuji 
nevyrovnanost dvojice zejména u útočné fázi. Potom se nelze divit výsledkům 
Vsetína a zejména Šumperka, kteří podali jak v obranné fázi, tak v útoku vyrovnané 
výkony a zejména při zakončení akcí nebyl mezi hráči výrazný rozdíl. Toto byl také 
jeden z důvodů jejich postupu mezi nejlepší 4 dvojice šampionátu. Jak je vidět, při 
jednorázovém přeboru se mohou klidně prosadit i celky z krajských přeborů a toto je 
pro mne příjemné zjištění. Dvojice Pankráce byla nejvyrovnanější a právem si zcela 
zaslouženě odvezla titul. Zklamáním byl výkon Karlových Varů, které jsem tipoval na 
přední pozice.   
 
Ze zhlédnutého šampionátu i z dalších poznatků, které mám ze žákovských soutěží 
pro komisi mládeže a žen, jakožto i pro VV ČNS vyplývají další úkoly ke zkvalitnění 
celého systému práce s mládeží, které se budou postupně realizovat v dalších 
létech. Již pro následující rok 2006 se připravuje soubor částečné reorganizace 
soutěží, které umožňuje současný soutěžní řád. Jsem přesvědčen, že navrhované 
změny přispějí v dalších létech ke zvýšení kvality mládežnického nohejbalu 
a rozšíření mládežnické základny v naší republice.  
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