JUNIORSKÉ PODVODNÍ RAGBY V ROCE 2019
JUNIORSKÁ ZÁKLADNA
V PODVODNÍM RAGBY
Investovat do dětí se vyplatí. Juniorská základna
podvodních ragbistů se rozrostla.
Podvodní ragby stejně tak jako jiné sporty řeší
nedostatek juniorů v členských základnách klubů.
Přesto lze říci, že rok 2019 byl pro ně úspěšný.
Krom klubu Podvodního ragby PF České Budějovice,
který se dlouhodobě a systematicky věnuje juniorům,
rozšířili své řady o juniory též kluby Triton Beroun a
UWR podvodní ragby Pardubice.

„Investovat do dětí se vyplatí. Nejde jen o
finance, ale především o čas, který je jim
třeba věnovat.“

„Na juniorských trénincích se podílí více hráčů klubu,“
dodává Kamiš. „Není v silách jednoho člověka zvládnout
masu dětí a dávat individuální rady. Zvláště pokud pracujete
pod vodou.“

JUNIOŘI V ČESKÉ OTEVŘENÉ
LIZE│CHAMPIONSCUP BERLIN 2019
Již několikátým rokem nastupují junioři klubu
Podvodní ragby PF České Budějovice proti dospělým
týmům České otevřené ligy a nabírají cenné
zkušenosti.
„Hra s dospělými je tvrdá, ale učí nás být rychlejší a
obratnější, zamýšlí se nad přínosem juniorský kapitán
Jakub Čížek (18). Díky tomu nemáme strach nastupovat do
zápasů se silnějšími týmy, doplňuje svou úvahu. Juniorský
tým Podvodního ragby PF České Budějovice je totiž věkově
velmi rozmanitý. Nastupují v něm hráči od 12ti do 19ti let.
V tomto roce padl také rekord nejmladšího střelce gólu ve
2. lize. Ten drží brankář Kryštof Majer (13let).

„Investovat do dětí se vyplatí,“ říká juniorský trenér
Zdeněk Kamiš z klubu Podvodního ragby PF České
Budějovice. “Nejde jen o finance, ale především o čas,
který je jim třeba věnovat.“ Ví, o čem mluví. V roce
2019 absolvoval s juniory dva mezinárodní turnaje,
jedno soustředění a čtyři ligová kola otevřené české
ligy. O pravidelných trénincích nemluvě.
„V juniorech je naše budoucnost. „Stárneme, a pokud
chceme, aby podvodní ragby v České republice žilo, je
proto třeba něco udělat. To je má výzva na klubové
vedoucí. Jsem rád, že v některých klubech se již junioři
objevili,“ dodává.

Nejmladší střelec 2. ligy Kryštof Majer (13 let) z týmu PF České Budějovice
B (Foto: Jan Čížek/ Hana Čížková)

Championscup Berlin je nejvyšší klubová soutěž.
V roce 2019 se jí účastnilo třináct týmů a
zastoupeny byly čtyři kontinenty. Klub
Podvodního ragby PF České Budějovice,
reprezentující Českou republiku, skončil na 6.
místě.

Trenér juniorů Podvodní ragby PF České Budějovice Zdeněk Kamiš
Foto: Jan Čížek/ Hana Čížková

Jedním z návodů, jak na to, může být spolupráce
s Domy dětí a mládeže. Ta se klubu v Českých
Budějovicích vyplatila. Díky ní v každém školním roce
posílí o 2 – 3 členy. Nejdůležitější je ale zaujmout a
vytvořit partu. Přeci jen jde o týmový sport.

Výherce ligy reprezentuje Českou republiku na nejvyšší
klubové soutěži v Berlíně. Tento rok se Championscupu
v Berlíně zúčastnilo 13 týmů a zastoupeny byly 4
kontinenty. Českou republiku reprezentoval klub
Podvodního ragby PF České Budějovice, který se umístil na
6. místě. Poprvé v řadách starších hráčů hráli i junioři.
„Nikdy bych neřekl, že hra s nejlepšími týmy z ostatních zemí
mne překvapí. Překvapila. Znovu se ukázalo, kolik možností
tenhle sport skýtá. Jsem za to rád.“ nechal se slyšet Jakub
Čížek (18).
„Je nutné, aby juniorští hráči po určité době začali
participovat na trénincích našeho prvoligového družstva. Jen
tak se budou nadále zlepšovat,“ zakončuje hodnocení
Kamiš.

JUNIORSKÉ PODVODNÍ RAGBY V ROCE 2019
JUNIORSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ VE
STRAKONICÍCH
V květnu proběhlo juniorské soustředění ve
Strakonicích.
Mladí podvodní ragbisté pilovali své dovednosti pod
vodou i nad vodou. Část soustředění probíhala též

Foto: Jan Čížek

Z pěti nastoupivších týmů jsme se skončili pátí.
V jednotlivých zápasech však junioři předvedli skvělý
výkon a s německými týmy inkasovali celkem devět gólů.
Foto: Jan Čížek

v tělocvičně. Díky zapůjčenému vybavení Fitlight
Trainer (bezdrátový reakční tréninkový systém) si
mohli mladí ragbisté v nastavených simulacích
vyzkoušet rychlost reakcí při periferním vidění
(maska). Cílem byl trénink motoriky, koordinace a
hbitosti.

LISTOPADOVÝ „LÖWENPOKAL“ V PÖßNECKU

Česká republika postavila dva juniorské týmy ve
věkové kategorii do 15ti let (U15) a do 18ti let (U18).
Tradiční juniorský turnaj v německém Pößnecku hostil
poprvé nejen hráče budějovického týmu, ale také hráče
z Berouna a Pardubic.

Foto: Jan Čížek

Foto: Hana Čížková

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ JUNIORŮ
NĚMECKA 2019

Díky nim nastoupili do hry dva týmy. Tým U15 byl též
doplněn o dvě hráčky z německého klubu Oberland.
Spolupráce se vyplatila. Mladý tým (Kryštof Majer, David
Korda, Anežka Milostná, Tomáš Kučera, Marek Zvěřina,
Josef Beneš, Matěj Morávek, Vojtěch Fošnár, Jakub Šmíd)
skončil na 2. místě.

Českobudějovičtí junioři nastoupili ve věkové
kategorii U21 (ročníky 1999-2004).
Českobudějovičtí junioři, posílení o jednoho hráče
z Pardubic, nastoupili do Otevřeného mistrovství
juniorů Německa, které se konalo v Berlíně, ve věkové
kategorii do 21 let.
Věkový průměr juniorského týmu činil 16,8 let.
„Dlouho jsme se rozhodovali, zda nastoupit v kategorii
do 18ti let a tím pádem přijít o 4 hráče na klíčových
pozicích, nebo jít do výzvy věkové kategorie 21 let“,
konstatuje situaci Zdeněk Kamiš. „Nakonec jsme se
rozhodli a výzvu přijali. Bohužel jsme na týmy nestačili.
I přesto to pro nás byla cenná zkušenost,“ doplnil
Kamiš.

Kapitánkou týmu U18 byla Jana Zákostelecká (16), která
svůj tým excelentně podržela na bráně spolu s Janem Jůzou
(16). Oba hráči z klubu PF České Budějovice odehráli turnaj
bez střídání. V útočné formaci nastoupili hráči z Pardubic
Vojtěch Fošnár (15), Jakub Šmíd (15), z Berouna Matěj
Morávek (15), doplnění o dívky budějovického týmu Katka
Kuberová (17) a Hana Švandová (15). V obraně excelovali
budějovičtí hráči Jana Králová (16), Filip Rottner (15),
Adam Vaněk (15) a berounský Josef Beneš (15). Společný
tým U18 se umístil na čtvrtém místě.
Text: Nina Mocová

