
Hodnocení soutěžního ročníku 2016 -2017 mladší přípravka ročník 2009 

 

     Do podzimní části jsme nastoupili jako úplní nováčci bez zkušeností se soutěžními utkáními. Což se 
také projevilo na výsledcích utkání. Nám však nešlo o výsledky, ale o to aby si všichni hráči zahráli a 
seznámili se hrou v soutěžních utkáních. Postupem se nám podařilo uhrát i několik vítězných utkání a 
hrát vyrovnanou hru proti starším a zkušenějším soupeřům. 

     Během zimní přestávky jsme trénovali v tělocvičně na 2. ZŠ ve Slaném se zaměřením na zlepšení 
vedení a ovládání míče. Dále jsme se zúčastnili dvou halových turnajů tak abychom se rozehráli na 
jarní část mistrovské soutěže. 

     Vstup do jarní části soutěže byl ovlivněn nepřízní počasí, kdy jsme museli odložit dvě soutěžní kola. 
V průběhu jarní části se projevilo zlepšení ve hře, ale naší velkou slabinou byl post brankáře a střelba. 
I přes uvedené problémy jsme sehráli vyrovnaná utkání a v průběhu jara jsme dokázali nad všemi 
soupeři alespoň jednou vyhrát. 

     Sezonu jsme ukončili účastí na turnaji mladších přípravek ve Slatině, kde odměnou za náš výkon 
byly i medaile a pohár za čtvrté místo. 

     Celkové celou sezonu 2016 – 2017 hodnotím kladně vzhledem k nasazení hráčů a jejich přístupu 
k tréninku i v jednotlivých soutěžních kolech. 

 

Cíle na příští období: 

1. Zlepšit a rozvíjet ovládání míče v pohybu a jeho zpracování, 
2. Rozvíjet individuální schopnosti jednotlivých hráčů, tak aby si zažili technické dovednosti a 

nebáli se je používat v herních situacích, 
3. Pracovat na zlepšení  motoriky všech hráčů, 
4. Stabilizovat post brankáře včetně jeho nalezení dalšího brankáře, 
5. Pomalu už připravovat hráče na jednotlivé posty v utkání, 
6. V soutěžních utkáních předvést co jsme se naučili v tréninku. 

 

     Do příští sezony bude družstvo doplněno o několik hráčů ročník 2010 za skupiny K. Dvořáka za což 
mu děkuji. Snad se nám nová sezona povede lépe.  

     Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům za jejich přístup při soutěžních utkáních a vedení SK 
Slaný za vytvoření odpovídajících podmínek pro trénink a hru našich malých hráčů. 
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