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V soutěžích mládeže bylo odehráno všech sedm turnajů jak pro žáky tak i pro dorost  dle 
daného rozpisu. Jediná změna nastala v pořadatelství turnajů dvojic žáků mezi oddíly 
Hlavence a Č.Brodu, z důvodů shodného termínu turnaje s extraligovým utkáním.Všechna 
družstva startující v žákovské  kategorii a sekretariát ČNS byly s touto změnou včas 
seznámeny. 
V žákovské kategorii vyhrálo družstvo Stratova, které jasně dominovalo a získalo celkem 61 
z 63 možných bodů. Na druhém místě skončil Hlavenec – 44 bodů a oproti loňské sezoně, 
zisk 8 bodů, to je velký posun nahoru. Třetí skončily Plazy se ziskem 38 bodů. Je třeba ale 
dodat, že např. Šacung odehrál pouze dva turnaje a tím pádem se ani nedostal mezi tři nejlepší 
jako v loňské sezoně. Určitě svoji roli hraje i neúčast bratrů Krunertů, kteří patří mezi 
talentované hráče nohejbalu ale momentálně fotbal je pro ně sport číslo jedna.
Co se týká kategorie dorostu, tak tam se boj o první místo odehrával mezi družstvy Šacungu a 
Stratova. Nakonec byli úspěšnější hráči  Šacungu, kterí dokázali využít nejen svých 
výškových předpokladů ale  určitě i zkušenosti získané v zápasech krajského přeboru mezi 
muži. Jako třetí potom skončil tým ze Slaného.
Nevíce obsazené  turnaje v dorostu byly ve Slaném a v Čelákovicích, u žáků to bylo poměrně 
rovnoměrně zastoupené na všech akcích. Naopak nejslabší zastoupení měl turnaj trojic 
v Benešově, zúčastnila se pouze tři družstva – Šacung jako pořadatel a pak pouze Stratov a 
Č.Brod. Jedním z důvodů tak nízké účasti bylo, v tomto období dosti nezvyklé – konec 
května, velmi chladné počasí.
Závěrem je nutné konstatovat, že co se mládeže týká, je stav neuspokojivý. Motivační 
program v podobě navýšení nohejbalových míčů jako odměna pro týmy účastnících se 
turnajů, se neprojevil až tak kladně, jak by se čekalo. Bohužel, problém je ve více rovinách, 
např.menší sportovní aktivita mládeže, trávení volného času u počítačů, atraktivnější sporty – 
florbal,fotbal. Pro letošní rok byl změněn motivační program, který byl schválen výborem 
KNS, a jeho cílem je atraktivnější odměňování žákovských a dorosteneckých soutěží a dostat 
více mládeže do nohejbalu.
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