Celostátní výcvikový tábor juniorů a juniorek 2011 v Rožmitále pod Třemšínem
Výcvikový tábor juniorů a juniorek se v letošním roce poprvé v historii uskutečnil
v Rožmitále pod Třemšínem ve dnech 3. - 9. 7. 2011. Účastníci tohoto týdenního soustředění
zde měli díky místnímu oddílu národní házené TJ Spartaku Rožmitál, Základní škole Jakuba
Jana Ryby a školní kuchyni vynikající zázemí a podmínky.
Celkem 83 účastníků z celé České republiky, pod vedením 10 instruktorů rozvíjelo své
sportovní umění. Z daného počtu frekventantů bylo 27 juniorek (3 brankářky, 7 obránkyň a 17
útočnic) a 46 juniorů (5 brankářů, 18 obránců a 23 útočníků).
Sportovní kvality některých účastníků byly na vysoké úrovni a to dokázali v propagačních
utkáních v rámci VTJ+J, které se uskutečnily proti prvoligovým klubům. Všechna utkání
snesla ta nejpřísnější měřítka národní házené a potvrdilo se, že práce s mládeží na této úrovni
se vyplácí a přináší své ovoce. Oddíly, které vyslaly své zástupce na tento výcvikový tábor,
mají na čem stavět.
Oslavou národní házené byla i závěrečná utkání, kdy se vybrané juniorky a junioři střetli
v souboji Západ - Východ (juniorky) a Čechy - Morava (junioři). V obou utkáních se
představilo mnoho hráčů a hráček s prvoligovými či druholigovými zkušenostmi a na
předvedené hře to bylo poznat. Vzhledem k tomu, že těmto utkáním byla ze strany domácího
oddílu TJ Spartak Rožmitál provedena plakátová propagace po celém městě, tak se sešlo i
mnoho diváků, v čele se starostou města.
Výsledky propagačních utkání v rámci VTJ+J:
Sokol Blovice (ženy 1. liga)
- juniorky
8:13 (3:7)
Sokol Blovice (muži Oblastní přebor
- junioři
19:20 (8:6)
junioři - TJ Přeštice (muži 1. liga)
22:18 (11:9)
TJ Spartak Rožmitál (muži Oblastní přebor)- junioři
TJ Spartak Rožmitál (ženy - nehrají soutěž) - juniorky
Sokol Nezvěstice (muži 1. liga)
- junioři
Západ - Východ (juniorky)
Čechy – Morava (junioři)

17:17 (10:8)
20:11 (8:7)

21:19 (11:9)
10:20 (4:11)
24:25 (11:14)

