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Zpráva o cinnosti oddílu kopané TJ start Cyklos rholtice za

rok 1Q81.

-------------------------------------------------------------

Po podzimní ~ásti soute~e bylo na!e mužstvo na A.m1ste.Z1sk3lo

9 bodu a aktivni brankový pomer 16:15.Pfiprava na jaro zacala 11.ledna

1981 v telocvi~ne gymnazia v Pfelouci a trvala až de konce února.V brez-

nu se pfiprava pfesunula na hfi!te a v jejím prObehu bylo sehráno mimo

pravidelných tréninkO 6 pfipravných zápasO vesmes se souperi z vy!!ich

tr1d.Mistrovskou soutež jsme zahájili 5.dubna opakovaným utkáním s

Rohovládovou Belou a prohráli jsme 1:2.Tento výsledek mel dopad i v

dallích utkánich,která se nám pri li! nevydafila.~a jafe jsme získal,i

ppuze 6 bodO a celkove jsme skoncili na 7.míste s pasivnim brankovým

pomerem 27:37 a ziskem 15 bodO.V souteži slu!nosti jsme obsadili rovnež

7.misto.Po skoneeni jarni cásti ode!li z na!eho oddílu Hutla a ~oravec,

pri!el Minaf1k.

Prípravu na nový rocn1k jsme zahájili 7.8.1981. pravidelnými

tréninky.V rámci pripravy bylo sehráno 6 zápasO.Mistrovská utkání z&-

cala 30.8.1981.V nich jsme získal,i celkem 8 bodO a aktivn1 brankový

pomer 19:13.V tabulce jsme obsadili 7.m1sto.V podzimnich zápasech po-

dávalo naie mužstvo již leptí výkony,o cemž svedci aktivní skore a zá-

pasy které,jsme prohráli skoncily vždy tesným výsledkem.Vedeni oddílu

je spokojeno s Vystupováním a chovánim hrácO v jednotlivývh utkánich,

což je oproti minulým letOm krok vpfed.~ezi hráci a vedenim oddílu

panuji dobré a kamarádské vttahy,což je dobrou základnou pro dal!i

cinnost oddílu kopané.Behem sezony se konaly 4 hrAcské sch~ze.

V mimosportovnt otlasti se ~lenové oddilu venovali pfedevšim

pofádén1 tanecnich zébav,jejich! úcelem bylo zlep!it financni situaci

oddilu.Tato cinnost se nám darila i kdy! nekdy se znacným úsilim a fi-

naneni efekt nebyl vidy podle našich predstav.presto celkový rocni

zisk z techto sket byl veLk~m p~inosem pro naši cinnost.sylo usporédáno

13 zábav s cistým ziskem .Axi8R 14.852,- Kcs.Proto mohl oddil kopané-

poskytnout oddilu odbijené 4.000,- Kcs na jejich cinnost.Je nutno po-

dekovat viem ~lenOm oddilu kopané,kter1 obetave pomáhali tyto akce za-

1išfovat.Jedná se predevším o tyto cleny:Linhart V.,Linhart J.,Kasal,

kouba,peml,Tyller,Deršák a stýblo.
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V nastávejic1 sezone se chceme zame~it na zlepleni herniho pro-

jevu mužstva.priprava na jaro zaeala již 10.ledna v telocviene gymna-

zia v Pfelouei.Rovnež chceme zabezpecit fá~nou údržbu hrište,kterou

jsme v minilém roce nedokázaLi zvládnout v plném rozsahu.Dále chceme

pokracovat v porádáni tabecnich zábav,Vedeni oddilu kopané se zabývá

myšlenkou založit mužstvo žškO tak,aby se mohlo zucestnit ~ravidelných

souteži již na podzim tohoto roku.

V lipolticich,dne 5.1.18B!.


