Výroční zpráva oddílu stolního tenisu - SOKOL BŘEZINA za rok 2014
Naše cíle pro rok 2014
Jako každý rok jsme se pokoušeli získat další členy do oddílu a to hlavně z řad žen a
mládeže, sehrát opět přátelská utkání s hráči jiných oddílů, uspořádat minimálně
jeden turnaj, sami se zúčastnit turnajů pořádaných jinými oddíly. Chtěli jsme umožnit
vyžití co největšímu počtu hráčů.
Činnost oddílu
Dvakrát v týdnu je tréning. Dva hráči hrají pravidelnou soutěž BREST (4.liga).
Přátelské utkání jsme sehráli s hráči obce Kanice. Uspořádali jsme v roce 2014 již
čtvrtý „Vánoční turnaj“. Po kritice našeho otevřeného turnaje jsme tentokrát turnaj
uspořádali v několika kategoriích. Podle ohlasu a množství zúčastněných můžeme
říci, že toto je cesta správným směrem. Vítězem hlavní kategorie se stal náš člen pan
Petr Pospíšil. Turnaj ukázal, že v obci jsou mladí a sportovně nadaní. Jde jen o to
aby našli cestu k pravidelnému sportovnímu vyžití.
Co se nedaří
Jako loni i nyní je třeba říci: Trvale se nedaří získat další hráče do oddílu. Proto
pouze dva hráči hrají soutěž ale za jiný oddíl. Účast na tréninku stolního tenisu je
malá. I přes propagaci našeho oddílu se situaci nepodařilo zlepšit. Proto opět
uvítáme každou iniciativu, která povede ke zviditelnění našeho oddílu.
Cíle pro příští období
Naším cílem pro příští období zůstává - pokusit se získat další členy do našeho
oddílu z řad žen, mládeže a dětí aby se oddíl mohl dále rozvíjet.
Závěrem lze říci, že cíle pro rok 2014 nebyly zcela splněny. I přes veškerou snahu o
propagaci oddílu se nepodařilo posunout činnost oddílu kupředu. Splnit náš cíl, to je
vychovat několik hráčů tak aby mohli reprezentovat svoji obec v pravidelné soutěži
se nám zatím nepodařilo. Je to stálá výzva do budoucna a je naší povinností pokusit
se ji naplnit.
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