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Členská schůze  2021-2022
Stav členů:

K dnešnímu dni náš spolek čítá 36 členů

Stav konta:

16436,53kč

Rok 2021

INTERNAL

Technické záležitosti a brigády
S obcí jsme se dohodli na přetrasování kabelu pro osvětlení hřiště. Kabel vedl přesně nad středem hřiště a herní činností, když se míč
dotýkal kabelu, se kabel postupně uvolňoval od ocelového lana a hra se stávala postupně náročnější.
jako prozatímní řešení před realizací jiného trasování jsme kabel znovu upevnili k ocelovému lanu

Následovalo vyřezání drážky do asfaltu pro nové vedení kabelu ve středu hřiště pod sítí. Po provedeném řezání jsme provedli úklid hřiště
od nečistot, aby mohl proběhnout nadcházející turnaj. V listopadu jsme dále vybourali asfalt a položili a zasypali nový kabel. Nově vedený
kabel bude zapojen a zaasfaltován z kraje března z důvodu neprovádění těchto pracích v zimních obdobích správou silnic.

Nové ukazatele skóre!

V rámci okresní soutěže jsme si rychle zvykli na počítadla, které jsou a musejí být součástí hřišť. Proto jsme objednali nový přenosný ukazatel skóre,
který se po obdržení jevil dost nebytelný a byli jsme nuceni si ho upravit. Vzhledem k zjištění, že skoro žádný cenově dostupný ukazatel skóre není
dost bytelný, rozhodli jsme se, že si vyrobíme ještě jeden svépomocí, který může být na hřišti umístěn na stálo. Stejně jako to má většina klubů.
Sehnali jsme tedy stojan, který se upravil podle potřebných parametrů a na stojan jsme navařili naohýbané dráty s jeklem na potřebné rozteče a
vyrobili jsme destičky na které se nalepila čísla, tak aby vždy jak rozhodčí tak hráči v poli viděli aktuální skóre. Stojan jsme dali do laku a těšíme se
na první použití. Vyhneme se tak počítaní zpaměti a možnosti ovlivnění skóre 
Do této akce se zapojilo více lidí:
Jakub Čelikovský – sehnaní stojanu
Jakub Verfl – výroba destiček
Jan Křesťan – výroba a nalepení čísel na destičky
Martin Laube – úprava a výroba ukazatele podle představ
Markéta Vránová – (přenosný ukazatel) – střih zalaminovaných čísel na potřebné rozměry.

Tréninky
V roce 2021 jsme aktivně trénovali a u mnohých hráčů byl vidět značný pokrok:
Někteří hráči A-týmu se pravidelně učili a trénovali např. smeče patou, krácení balónu za síť,
přihrávky, ale také správné postavení v poli – proto jsme tréninky pojali tak, že se jen nehrály sety
proti sobě, ale právě naopak jsme se věnovali sami sobě navzájem ve skupinkách s balóny a učili se
a vysvětlovali si to co každý z nás umí lépe.
Scházeli jsme se skoro pravidelně na nedělních trénincích a víme, že nás čeká ještě spousta práce,
abychom dokázali porážet soupeře v okresní soutěži, ale kroky které jsme pro to vloni podnikli
určitě už vedly a dále povedou k lepším výkonům v nadcházející sezóně 2022.
Pro letošní rok je v plánu pojmout to stejně. Zlepšovat co neumíme a zároveň učit i ostatní členy.
Zároveň jsme do A-týmu přibrali členy, kteří v loňském roce předváděli skvělé výkony a měli i
stálou docházku a tito členové se budou zapojovat do A-aktivit (především tréninky) a je možné,
že si s námi zkusí zahrát i nějaký zápas v okresní soutěži.
Na soupisku družstva jsme tedy přibrali: Matěj Vrána, Michal Bohuněk st. + ml.

Další velmi příjemnou novinkou pro nás byla možnost na podzim trénovaní mladého ženského
kádru, který dělá velké pokroky. Doufáme, že jim to vydrží a letos budou účastnicemi minimálně
našich turnajů!

Turnaje venkovní
První venkovní turnaj, kterého jsme se zúčastnili, byl tradiční turnaj ve Zvířeticích.
Náš tým ve velké konkurenci obsadil 5.místo.

Další turnaj nás čekal na Bradleci, kam byly pozvané týmy z různých ligových soutěží. Naši hráči předvedli
vyrovnaný výkon v rámci skupiny, kde měli například možnost si zahrát proti současné mistryni světa V.T. a
ve čtvrtfinále narazili na už předloňského vítěze Okresního Přeboru – M.H.

Dále jsme se zúčastnili velkého a kvalitního turnaje v Hamru na Jezeře - 21. ročníku memoriálu Jiřího
Havlišty, kam se sjíždějí každý rok i z daleka velmi kvalitní týmy.
Znovu od nás vyjely dva týmy, které se přes skupinu probojovaly do čtvrtfinále, následně jeden tým
do semifinále a pak vyhrál dohrávku o 3.místo!

Obruby: 11.9.2021 – Turnaj s týmy z okresní soutěže. Na turnaji Hrálo 6 týmů každý s každým a pro nás další velká
zkušenost poprat se ve složení A+B s hráči z registrované soutěže a hrát s nimi vyrovnané zápasy i když po většinou s
nešťastnou koncovkou.

Turnaje domácí
1. Memoriál Karla Fořtíka: 21. 8. 2021 - 4.Ročník. (2017 - 57ߙ)
Na 4. ročník MKF se sešlo 6 týmů a hráči se rozlosovali jak už bývá standardem na
tomto turnaji do týmů z takzvané kloboukovky (každý si vylosuje číslo a tři stejné
tvoří jeden tým.
Celý den přálo hezké počasí a od začátku turnaje nebyla znát přesila žádného týmu.
V turnaji byly vidět dlouhé výměny a bojovalo se o každý balón a proto se to začalo
bodově trhat až v polovině turnaje. Putovní pohár nad hlavu nakonec zvedl tým DRZ.

2. Turnaj dvojic 4.9.2021 – 2.Ročník
Teprve druhý u nás pořádaný turnaj dvojic, kde jsou předem dané týmy. Turnaj
vyhrál tým Black and White Jeremy Team.
Musíme poděkovat počasí, protože v loňském roce jsme, trochu pro změnu, mohli
hrát turnaje takřka za sucha. Zároveň velká pochvala pro Oskar Marek za skvělé
organizování turnajů, přestože je v této roli nováčkem!

Okresní Nohejbalová soutěž
Jak již víte z loňské schůze, vloni jsme začali hrát okresní nohejbalovou soutěž.
Po všech různých registracích jsme se dozvěděli jakým způsobem, kde a kdy budeme hrát.
Soutěž byla rozdělena do 4 skupin po čtyřech týmech tak, že v každé skupině byly papírově lepší i horší
týmy.
Ve skupině C jsme byly vylosováni s týmy: SA Kolomuty, TJ Semčice a SK Hlavenec.
Protože naše současné hřiště nesplňovalo a nesplňuje podmínky hraní okresní soutěže, tak jsme pracně
řešili náhradu domácího hřiště, kterou jsme nakonec vyřešili tím, že odehrajeme všechny domácí zápasy
venku jako hosté. (byla varianta vypůjčovat si hřiště v sousední obci Braňka, ale při jednání jsme zjistili, že
jejich hřiště nesplňuje rozměrové parametry pro nohejbal).
V soutěži jsme byli nováčci a tak jsme ani neměli žádné velké cíle. V základní části se nám sice nepodařilo
zvítězit ani na jednom hřišti, ale získávali jsme pravidelně body a hlavně spoustu zkušeností a v závěru v
dohrávce o umístění s posledními týmy ze skupin se nám podařilo vyhrát na hřišti NK Obruby a mohli jsme
tak hrát ještě o umístění s Bosní.
Základní skupina:
Rokytá - Semčice
Výsledek 1:6
Rokytá - Kolomuty
Výsledek 2:6
Rokytá - Hlavenec
Výsledek 0:6
Rokytá - Semčice
Výsledek 0:6
Rokytá - Hlavenec
Výsledek 1:6
Rokytá – Kolomuty
Výsledek 0:6

Dohrávka:

Rokytá – Obruby
Výsledek 5:2 jako hosté
Výsledek 4:3 jako domácí
Rokytá – Boseň
Výsledek 1:6 jako hosté
Výsledek 1:6 jako domácí
V celku po dohrávkách jsme se umístili na 13místě z 14.týmů.
Byli jsme jediným nováčkem soutěže.

Plán činností pro rok 2022

Technické plány 2022
Samozřejmě mimo standardní údržbu hřiště, kterou provádíme každý rok, bychom se chtěli společně
s vedením obce věnovat větším projektům pro širší veřejnost.
Nazvali jsme to tedy:

Inovace v rámci kultury a sportu.
1. Asfaltové hřiště za hospodou – rekonstrukce nebo nové hřiště – volnočasový areál
Bude nás čekat:

A. Zjištění druhů povrchů a jejich výrobce a realizátory
B. Informace o výstavbě/rekonstrukci, technické specifikace, multifunkčnost, životnosti povrchů aj.
C. Herní (fyzické) vyzkoušení různých typů povrchů
D. Interní technické jednání
E. Cenové nabídky a další…

2. Obecní sklad (zázemí pro sportovní účely)
3. Víceúčelová hala – rekonstrukce budovy
Pro děti i dospělé

Technické zázemí

Obecní sklad

Kulturní a společenské akce, sport v zimě

Víceúčelová hala
rekonstrukce obecní budovy
Kultura a sport

Plán a termíny okresní soutěže
Cílem okresního nohejbalového svazu je pro letošní rok udělat dvě soutěže
Okresní přebor a Okresní soutěž. Tato forma se hrála standardně až na
loňskou výjimku, kdy se hrály 4 skupiny po čtyřech týmech z důvodu
COVIDových opatření a soutěž tedy už od začátku byla zkrácená – začínalo
se až v květnu na místo začátku dubna.
Pro nás to bude znamenat, že budeme hrát 12 zápasů v základní skupině a
posléze dohrávku o umístění/pohár. Tzn. že budeme mít více zápasů a
bude to časově i náročnější. Zápasový den bývá buď úterý nebo čtvrtek pro
OP a OS a samozřejmě vzhledem k počasí nebo jiným okolnostem se dá po
domluvě posunout zápas v rámci toho daného týdne nebo případně i
nadcházejícího týdne s tím, že se odehrají dva zápasy v dalším týdnu. Jiné
varianty nejsou schválené a berou se jako kontumace.
Termíny zápasů budou známé po obdržení všech přihlášek a tyto informace
budou k dispozici na webové stránce:
onsmb.estranky.cz nebo ve facebookové skupině Nohejbal Rokytá

Turnaje a připravované akce
Jako každoročně – hodláme letos pořádat turnaje, které jsou již zvykem, nebo byly atraktivní:
Pro letošek to určitě bude turnaj Memoriál Karla Fořtíka, který je plánovaný na 21.5.2022
Tento turnaj nebyl nikdy vynechán a je to jeden z našich největších a nejtradičnějších
turnajů.
A podle průběhu OS a časových možností budeme chtít pořádat i:
Turnaj Dvojic
Turnaj Singlů (omezený počtem)
Tradiční podzimní Rokyta Futnet Stars (Derby) – které jsme vloni bohužel museli vynechat
Turnaj pro nemístní týmy (rádi bychom pozvali i týmy či obce, které nás zvou na jejich turnaje)
Vloni jsme začali přemýšlet o nohejbalové zábavě, kterou jsme nechtěli z kraje letošního roku uskutečnit
vzhledem ke COVID situaci a (ne)možnosti přítomnosti všech osob. Snad bude možnost tuto zábavu uspořádat
např. z kraje roku 2023…

Informace
změny v pravidlech nohejbalu vydané k 1.1.2022

+ v nohejbalové skupině se detailně projednávaly staré
sporné situace, která jsou mimochodem také popsané
v pravidlech (ač né úplně srozumitelně) a my je máme
i na listě sporných situacích – který je vždy připravený
na turnajích a jedná se o případy, kdy buď je síť
naražená na hráče a hráč naražený na síť:

INTERNAL

Informace

8. - 10. října.2021 se ve španělském městě Burriana uskutečnilo Mistrovství světa žen.

Estérel Futnet Cup v přímořském francouzském městě Saint-Raphaël.

Český nohejbalový svaz oslavil 50let (*29.5. 1971)!
INTERNAL

Ocenění za uplynulý rok
Team Roku 2021
Nejstarší hráč
Občerstvení
Technické činnosti
Objev Roku 2021
Rozhodčí roku

Děda tým (J.Bartůněk,M.Dušek,P.Růžička,M.Řehák) celoroční aktivita vzhledem k věku
Milan Řehák (nejstarší aktivně a pravidelně hrající člen nejen v Děda týmu)
Roman Laube (pravidelné přípravy, nákupy a kuchařské práce na turnajích či na schůzi)
Martin Laube (výroba a údržba náčiní (např. navíjecí mechanismus, počítadlo, aj.)
Anežka Himlová (v takto nízkém věku velké nadání a skvělá kopací technika)
Jana Komoňová (celoroční pískání nejen turnajů, některých OS zápasů, ale i tréninků

Hráč Roku

Jakub Verfl

(Toto ocenění se uděluje na základě aspektů jako např.: pravidelná docházka na tréninky (celoročně), nevynechané zápasy v rámci
OS, účast na všech brigádách, výpomoc s technickými záležitostmi (výroba náčiní), korespondence spolku, pořádání turnajů
(přípravy, průběh, úklid), ale i herní zdatnost aj….

Aktivita v roce 2021

Markéta Vránová, Matěj Vrána, Michal Bohuněk ml., Oskar Marek, Šarlota Procházková

Poděkování
Sponzoři:
Obec – finanční dar, zapůjčení sálu, zapůjčení techniky
Michal Laube – Svijany
Vojta Loudín - gravírování
Jan Křesťan – folie, lepení
Hospůdka (Petra Marková) – poukázky

Členi:
Poděkování patří všem členům nohejbalového spolku, ať už se jakýmkoliv
způsobem podílí na chodu a utváření našeho spolku.

INTERNAL

Kvíz
Připravili jsme si pro vás kvíz, ve kterém první tři, kteří dosáhnou největšího
počtu bodů budou ohodnoceni cenou, kterou nám darovala naše Hospůdka.
Kvíz se skládá z otázek ohledně historie i současnosti nohejbalu, našeho klubu a
technických parametrů nohejbalu.

Výhercem kvízu 30b z 35b se stal:

Roman Laube ml.

INTERNAL

