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Soutěže žáků a dorostenců byly v r. 2014 odehrány, oproti jiným rokům, společně z důvodů 

nedostatečného zastoupení družstev dorostenců. Pro kluby byl tento systém soutěže 

přívětivější ohledně cestování a času. Přesto, že byla soutěž sloučena,tak všechny turnaje, až 

na jeden, se odehrály samostatně na obě kategorie a potom ti nejlepší odehráli  play off. 

Velmi potěšující byla početná účast žáčků na těchto turnajích a celkově měly turnaje velmi 

dobrou úroveň. V neposlední řadě k pozitivnímu hodnocení  přispěl i motivační program KNS 

v zavedení medailí za celkové umístění a nové diplomy.   Celkové hodnocení průběhu 

mládežnických soutěží  za rok 2014 lze  hodnotit jako úspěšné.  I nadále se VV KNS bude 

zabývat rozvojem motivačního programu pro mládež, s cílem podpořit větší zájem o nohejbal 

v mládežnických kategoriích. Např. pro letošní rok se chystá hodnocení v podobě Grand prix 

mládeže. 

 V loňském roce byl VV KNS osloven odborem školství, mládeže a sportu s prosbou  o 

spolupráci při výběru nohejbalového družstva, které by se mělo zúčastnit v roce, 2015,  na 

Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR , které se konají v termínu 14. - 19. 6. 2015  v 

Plzeňském kraji a reprezentovat Středočeský kraj. 

Středočeský kraj se této Olympiády pravidelně a s vynikajícími výsledky účastní (na poslední 

olympiádě získal 1. místo v celkovém hodnocení krajů s historicky nejvyšším počtem bodů) . 

Vypsaným sportem pro rok 2015 je i nohejbal. Na minulé olympiádě se  nohejbalisté 

Středočeského kraje umístili na 1. a 2. místě (dvojice a trojice). 

        VV KNS na základě výsledků soutěže, kategorie do 15 let, rozhodl, že tým Šacungu jako 

vítěz kategorie žáků, bude pověřen sestavením družstva na letní hry mládeže. 

Za celou loňskou sezonu je třeba  poděkovat všem trenérům za práci s mládeží a popřát jim, 

aby letošní rok byl byl stejně tak úspěšný jako loňský, ne-li lepší.    

 

 


