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Junio?i v rámci p?ípravy na nastávající extraligovou sezónu sehráli ve dnech 16. a 17. 9. povinný turnaj sportovních
center mláde?e (SCM) v Hradci Králové. Sou?ástí turnaje bylo i testování a somatických parametr?m a fyzické
p?ipravenosti. Nejprve se testovalo a potom hrálo. V testech vynikl hlavn? ná? Patrik Indra, který celé testování
vyhrál a navíc si p?ipsal nový rekord ve výskoku jednoru? s rozb?hem, kdy? dosáhl a? na neuv??itelných 355
cm!!.Neztratili se ani dal?í a do nejlep?í kategorie "A" se probojovali je?t? i Rí?a Stanislav a Eda He?mánek. V
kategorii "B"se umístili Honza Kasan, Roman Ja?a, Filip Brychta a Adam Pe?áz. Od umíst?ní v t?chto dvou kategoriích
(ka?dý test je speciáln? bodován a výsledný sou?et za?azuje hrá?e do p?íslu?ných kategorií A-D) se odvíjejí dotace z
?eského volejbalového svazu (?VS) pro následující p?l rok. Nám to vynese zase trochu více pen?z ne? doposud.
Po skon?ení testování následovat turnaj v?ech 12 dru?stev. Rozd?lení do skupin kopírovalo umíst?ní v posledním ro?níku
extraligy. V základní skupin? jsme narazili na celky Zlína, Dansportu Praha a Beskyd. Ve v?ech utkáních jsme
vyhráli. Se Zlínem 2:1, s Dansportem a Beskydy 2:0. Tím jsme postoupili do skupiny o 1.-6. místo. Zde nás ?ekali dal?í
zápasy. Turnaj to byl velice vyrovnaný, v?dy? celky na prvních ?ty?ech místech m?li 3 vít?zství a 2 porá?ky. My
vyhráli 2:1 s Brnem a 2:0 s Ostravou a zapo?ítalo se vít?zství ze skupiny se Zlínem 2:1. Prohráli jsme 0:2 s P?íbramí a
1:2 s ?ZU Praha. Vít?zství v turnaji se nakonec odneslo Brno ,p?ed ?ZU Praha, Velkým Mezi?í?ím a P?íbramí. O po?adí
rozhodl nestejný po?et bod?, nebo? za vít?zství 2:0 byly 3 body, 2:1 o bod mén?,který byl p?id?len za porá?ku 1:2. V
turnaji v?t?inou zkou?eli trené?i v?echny hrá?e, tak?e umíst?ní a výsledky zase tak moc sm?rodatné nejsou. V na?em
dru?stvu dostali p?íle?itost v?ichni hrá?i: Honza Kasan, Filip Ku?ec, Eda He?mánek, Dominik ?aba, Roman Ja?a,
Patrik Indra, Patrik Juda, Filip Brychta, Patrik Pintér, Ji?í Vojtí?ek, Adam Pe?áz, Petr Trybu?ek, Richard Stanislav a
Richard ?á?ek.
Poslední akce junior? skon?ila úsp??n?. Na testovacích turnajích jsme nikdy neobsazovali p?ední místa. Vyjímkou byl
lo?ský "st?íbrný" ro?ník a nyní letos "bronzový". Zvy?ujeme "sázku" a i ambice v extralize nemohou být ni??í. Chu?, moti
ODVAHU a odhodlání na to máme!!!
Extraliga startuje v sobotu 8.?íjna dvojzápasem s obhájcem titulu Ostravou. Za?átky v 10:00 a ve 14:00 hod. V
ned?li potom p?ivítáme celek , s kterým jsme loni úsp??n? bojovali o bronzové medaile, ?SK Beskydy. Za?átky jsou
stejné, tedy v 10:00 a ve 14:00 hod.
Velké Mezi?í?í, 3.10.2016 Petr Juda
Pohán?no drupalem. Kontakt na provozovatele.
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