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V rámci krajského přeboru mládeže v r. 2017 bylo odehráno 
všech sedm turnajů podle stanovených pravidel, nebyl zaznamenán 
žádný přestupek či pochybení a všechny turnaje byly odehrány ve  
stanoveném termínu. Stejně jako v předešlých ročnících, i tento se 
potýkal s menším počtem startujících týmů, ale na kvalitě odehraných 
akcí se to neprojevilo. Během všech sedmi turnajů mládeže bylo 
k vidění mnoho zajímavých utkání, jak v dorostenecké tak i žákovské 
soutěži a některé zápasy byly opravdu ozdobou turnajů.  

V dorostencích získal první místo tým z Čelakovic, druzí hráči 
z Čáslavi jim byli velmi zdatným soupeřem a třetí skončilo družstvo 
Slaného. Český Brod, který hraje dorosteneckou ligu, se zúčastnil 
celkově pouze dvou akcí a skončil čtvrtý, ale pokud by se účastnil 
častěji, byl by to pro soutěž určitě přínosem a hrál o lepší umístění. 

V kategorii žáků to byla opět dvě mužstva, která soutěžila o 
nejlepší umístění a to družstva Hlavence a Čelákovic. Prvenství 
nakonec získali o tři body lepší hráči Hlavence, druhé Čelákovice. 
Čáslav doplnila stupně vítězů třetím místem, Český brod byl i v této 
kategorii čtvrtý a pátý skončil celek Slaného. 

V hodnocení nejlepších hráčů dorostu získal nejvíce bodů Hejtík 
z Čelákovic a v kategorii žáků jsou nejlepší dva hráči se stejným 
počtem bodů a to Svačina a Čížek z Hlavence.   

Celkově lze hodnotit letošní ročník krajského přeboru mládeže, i 
přes zmiňovanou nižší účast, jako velmi dobrý. Mnoho hráčů hlavně z 
řad dorostenců, kteří hrají pravidelně několik let, udělalo velký posun 
v herní činnosti a díky tomu již někteří hrají i v dospělých soutěžích. 
Stejně tak je to i s kategorií žáků, kde pravidelná účast také přináší 
své ovoce v podobě nových nadějí a talentů.  

Poděkování patří jak pořadatelům turnajů tak i těm, kteří se 
aktivně  zúčastnili turnajů mládeže a všem za podporu a rozvoj 
nohejbalu. 
                                                                      Miloslav Vach 

Komise mládeže    
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