Činnost družstev dětí mládeže
rok 2017
Partneři projektu:

1.

Příprava na soutěže
Příprava na soutěže probíhala po celý rok. Příprava probíhala po dvou liniích, pravidelné tréninky a soustředění.
Tréninky řídila trenérka. V případě tréninků v přírodě a na soustředěních ji jako asistenti pomáhali zkušení závodníci.
Měli na starosti přípravu tratí (roznášení kontrol) a následně úklid kontrol.

Pravidelné tréninky
Jednou týdně, s výjimkou školních prázdnin byl organizován trénink dvou tréninkových jednotek. V období od 4.
ledna do 5. dubna a od 27. září do 20. prosince byly tréninky organizovány v tělocvičně v Sokolské ulici. V období
od 12. dubna do 20. září tréninky probíhaly v přírodě, v lesích v okolí Českých Budějovic (Zavadilka; Včelná; Borek;
Strážkovice; Branišov; Bezdrev atd.). Dopravu na tréninky v přírodě zajišťovali rodiče dětí.

Soustředění
V rámci přípravy bylo realizováno pět dlouhodobých soustředění:
6. – 12.března
Krkonoše
vedoucí: Teringlová
(jarní prázdniny)
29.dubna - 1.května Lipno nad Vltavou vedoucí: Janošík
26. – 30.července Nový Bor
vedoucí: Teringlová
1. – 3.září
Pustá Kamenice
vedoucí: Teringlová
9. – 10.prosince
Borová Lada
vedoucí: Rychtecký
Náplň na soustředěních připravovala trenérka. Soustředění se zúčastňovali členové družstev podle svého zájmu.

2.

Účast na soutěžích
Byla zajištěna účast na závodech zařazených do soutěží v orientačním běhu:

Krajského žebříčku

Žebříčku B Čechy

Krajských přeborech

Krajském přeboru škol

Mistrovství České republiky.
Mimo účastí na soutěžních závodech byla zajištěna účast na dalších veřejných závodech a soutěžích. Členové družstev
celkem startovali na 27 různých závodech.

3.

Výsledky
V krajské soutěži družstev se družstvo žactva umístilo na druhém místě, družstvo dorostu na čtvrtém místě.
V krajském žebříčku jednotlivců se na čelných místech ve svých kategoriích umístili:
1. místo: Janošíková Marie, Teringlová Vendula; Gottfriedová Adéla; Teringl Vojtěch; Gottfried Adam
2. místo: Janošíková Eva
V krajských přeborech se na čelních místech umístili:
1. místo: Teringl Vojtěch (krátká trať; sprint; klasika)
2. místo: Teringlová Vendula (krátká trať; klasika)
3. místo: Votíková Tereza (sprint); Janošíková Marie (klasika); Votíková Veronika (klasika)
Na neoficiálním Mistrovství ČR ve štafetovém OB štafeta mladšího žactva obsadila 26 místo.
V roce 2017 získali závodní výkonnostní licence:
B: Teringlová Vendula; Janošíková Eva; Gottfried Adam
C: Janošíková Marie; Votíková Tereza; Teringl Vojtěch; Mikuláš Jiří; Mikuláš Jan; Gottfriedová Adéla
Výsledky z jednotlivých závodů jsou k dispozici v samostatné části webových stránek TJ týkajících se roku 2017.

4.

Ekonomické zajištění činnosti
Činnost družstev dětí a mládeže byla podpořena dotačními programy Statutárního města České Budějovice (12,11 %),
Jihočeským krajem (14,74 %), Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (21,54 %). Zbytek nákladů na činnost
družstev dětí a mládeže byly uhrazeny z finančních zdrojů TJ a rodiči členů družstev (dohromady 51,61 %).

5.

Různé
Pro zajištění tréninků bylo zakoupeno technické vybavení v hodnotě 1536,- Kč a za 3160,- Kč závodní dresy.
Pro zkvalitnění tréninků byla mimo dotační programy zakoupena tréninková sada SPORT IDENTu (67 000,- Kč).
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6.

Fotografie z činnosti

29.4. účastníci soustředění na Lipně

Rozcvičení před tréninkem – 30.4. – Lipno

Družstvo se Štítem Podkletí

Jen co dorazí poslední stavitel tréninku, vyrazíme

Před zahájením tréninkové
Jednotky – 1.5. – Lipno

Kudy ke kontrole

Účastníci soustředění 9.-10.12. v Borové Ladě

Příprava v tělocvičně
Zpracoval: Rychtecký
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