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Sezona 2015 v mládežnických soutěžích měla obdobný průběh jako v r. 2014, což znamenalo, že byly 

opět sloučeny obě kategorie, žákovská i dorostenecká, dohromady. V kategorii žáků byl dostatečný 

počet družstev ale v dorostenecké kategorii se nepodařilo naplnit  požadovaný počet týmů tak aby bylo 

možné hodnotit  jednotlivé kategorie zvlášť. Tento systém sloučení soutěží není optimální, ale je to 

zatím jediné řešení pro průběžné a konečné hodnocení družstev.  Toto sloučení bylo souhlasně 

odhlasováno zástupci jednotlivých týmů a schváleno VV KNS.  

 Účast na turnajích byla od začátku velmi dobrá a početná,  proto  se  VV KNS na základě těchto 

skutečností nakonec rozhodl, po odehrání prvních dvou  turnajů, že nebude hodnocení mlád.kategorií 

společné  ale bude se hodnotit kategorie žáků a dorostu samostatně.  To, jestli se odehraje navíc 

finálová část mezi žáky a dorostem bylo na pořadatelích turnajů.  Pro obě kategorie byly navíc  

dokoupeny medaile a doplněno o diplomy.  

     Největší početné  zastoupení  bylo  na turnaji dvojic ve Vrdech, kde bylo 22 dvojic, ale i ostatní 

turnaje byly velmi dobře obsazené. Vyjímkou byl turnaj dorostu v singlu, kterého se zúčastnily pouze 

dva oddíly.  

 V dorostenecké kategorii se stal celkovým vítězem tým z Plazů, jako druhý skončil Český Brod, třetí 

místo obsadil Šacung.  

V žákovské kategorii s přehledem vyhrál Český Brod, následuje je tým ze Šacungu  a třetí skončil 

Hlavenec. 

Celkově lze uplynulou sezonu hodnotit velmi dobře. I když v dorostenecké kategorii je momentálně 

nedostatek hráčů, početné zastoupení žáků dává naději, že se podaří v nejbližší době toto změnit. V 

týmech bylo vidět podstatné herní zlepšení, nadšení a vyrůstají nám zde velmi dobří hráči. 

Je také potřeba pochválit jednotlivé oddíly nejen za dobrou organizaci turnajů, ale také za práci 

trenérů, která se pozitivně odráží v herní činnosti jak u žáků tak i dorostu a v neposlední řadě i hráčům 

za jejich snahu a chování na turnajích.  

 

Vedle pravidelných žákovských a dorosteneckých turnajů, proběhla v loňském roce řada dalších 

významných nohejbalových  akcí, v kterých dosáhli mladí středočeští nohejbalisté výborných 

výsledků. 

Především v měsíci červnu proběhly v Plzeňském kraji Hry VII.letní olympiády dětí a mládeže, na 

kterých byl zastoupen i nohejbal. Tým středočechů reprezentovalo družstvo Šacungu, které mělo jako 

vítěz krajské soutěže žáků 2014 právo účasti na těchto hrách. Šacung nominoval Štěpána Krunerta, 

Michala Krunerta a doplnil je hráč z týmu Čakovic, Adam Brož. Trenérem výběru byl zvolen Radek 

Krunert.  

Družstvo se na hrách dokázalo prosadit v obou kategoriích na stupně vítězů, v dvojicích získalo druhé 

a v trojicích třetí místo, což znamenalo obhajobu umístění z her 2013.  

Dalšího skvělého výsledku dosáhl hráč TJ Slavoj Český Brod, Matěj Vokáč, který se zúčastnil MČR 

mladších žáků v nohejbale jednotlivců. Probojoval se až do finále, kde porazil Rotta z oddílu Zruč-

Senec 2:0 na sety a stal se mistrem republiky pro rok 2015. Do první čtyřky se ještě probojoval 

M.Krunert-Šacung ale startující pod hlavičkou Stříbra, ten obsadil třetí místo a P.Svačina z Hlavence, 

který skončil na čtvrtém místě. M.Krunert, hrající v týmu Stříbra ještě získal titul mistr republiky 2015 

v dvojicích i trojicích.  

Ve starších žácích si na mistrovství republiky v nohejbale jednotlivců velmi dobře vedl i starší bratr 

M.Krunerta, Štěpán Krunert. Ten se dostal až do finále a získal stříbrnou medaili.   

Všem patří velké poděkování za dosažené výsledky a reprezentaci středočeského kraje.                                                                                                   


