Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín

Správa o činnosti Telovýchovnej jednoty Družba Malý Čepčín za rok 2016
Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín predkladá správu o činnosti TJ za rok 2016.
Hlavnou činnosťou našej telovýchovnej jednoty je futbalová reprezentácia našich družstiev a obce
v jednotlivých vekových kategóriách a súťažiach v našom regióne.
Okrem súťažnej činnosti členovia TJ organizovali aj letný futbalový turnaj, po skončení
futbalových súťaží posedenie s mužstvami všetkých vekových kategórií a tradičné podujatia spoločenský ples a tradičný silvestrovský zápas.
1.

Riadiaca a organizačná činnosť telovýchovnej jednoty

Výbor TJ pracoval v zložení :
Predseda :
Elena Štanclová
Manažér :
Boris Ďanovský
Pokladník :
Viera Hromadová
Členovia výboru :
Ľubica Šefraníková, Jozef Kafrík, Ing. Darina Koleníková
V priebehu roka došlo k zmenám vo výbore TJ. V marci p. Hromadová odstúpila z funkcie
pokladníka a nahradila ju Lenka Karamannová. V júli bol výbor doplnený o Ing. Ladislava Lukáča,
ktorý prevzal funkciu tajomníka.
Počas súťažného obdobia sa výbor schádzal na zasadnutiach jedenkrát týždenne, mimo
súťažného obdobia keď to vyžadovala situácia, resp. keď bolo treba splniť úlohy stanovené
Turčianskym futbalovým zväzom.
Každý týždeň bolo potrebné venovať pozornosť najmä zabezpečovaniu dopravy družstiev
na zápasy na ihriskách súpera, v prípade domácich zápasov zabezpečeniu usporiadateľskej
služby, príprave a údržbe hracej plochy, výberu vstupného, bufetového predaja.
Náklady na to, aby v obci mohli pôsobiť tri futbalové družstvá sú veľké – ide hlavne o
cestovné náklady, náklady na súťaže a náklady na prevádzku štadióna (voda, elektrina, údržba,
kosenie, valcovanie, vysýpanie čiar, pranie dresov, atď.)
Tak ako každá malá telovýchovná jednota, tak aj tá naša sa snaží pre svoju činnosť
získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov. Popri výnosom zo vstupného na zápasy
a predaja občerstvenia sú to hlavne finančné prostriedky z obecných úradov v Malom Čepčíne,
Bodorovej a Jazernice a výťažok zo vstupného a tomboly na spoločenskom plese. Významným
zdrojom príjmu je tiež získavanie 2 %-ného podielu zo zaplatenej dane fyzických a právnických
osôb.

2.

Športová činnosť telovýchovnej jednoty

V súčasnosti má naša telovýchovná jednota tri družstvá, ktoré hrajú nasledovné súťaže:
Muži :
I. QUICK trieda TFZ
Dorast :
U 19 Romantics TFZ
Prípravka :
U 11 TFZ
Zloženie realizačných tímov jednotlivých družstiev bolo v roku 2016 nasledovné :
Muži :
tréner :
vedúci družstva :

Ing. Milan Koleník, od jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 Ján
Chovanec, jeho asistentom je Tomáš Píš
Dušan Valocký

Dorast :
tréner :
vedúci družstva :

Ján Chovanec (na súťažných zápasoch družstvo viedol Jaroslav Ďurdík)
Boris Ďanovský

Prípravka :
tréneri :
vedúci družstva :

p. Valko, Peter Lustig (od jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 p.
Ohurniak a Ing. Dušan Lukáč)
Jozef Kafrík

Výsledky futbalových mužstiev v roku 2016:
V súťažnom ročníku 2015/2016 sa mužstvá našej TJ umiestnili nasledovne:
Muži :

10. miesto so ziskom 31 bodov, keď z 26 zápasov 8 vyhrali, 7 remizovali
a 11 prehrali so skóre 36:46

Dorast :

8. miesto so ziskom 33 bodov, keď z 22 zápasov 10 vyhrali, 3 remizovali
a 9 prehrali so skóre 52:60

Prípravka :

9. miesto so ziskom 3 bodov, keď zo 16 zápasov 1 vyhrali a 15 prehrali so
skóre 21:109

Po skončení majstrovských futbalových súťaží ročníka 2015/2016 dňa 11. júla 2016
telovýchovná jednota usporiadala futbalový turnaj za účasti mužstiev Aqua Turčianske Teplice,
Tepličan Turčianske Teplice, TJ Družstevník Háj a domáceho mužstva.
Pri tejto príležitosti sme sa poďakovali Ing. Milanovi Koleníkovi za dlhoročnú trénerskú
prácu, ktorú v našej TJ vykonával 22 rokov.
V jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 dosiahli mužstvá našej TJ tieto výsledky:
Muži :

13. miesto so ziskom 7 bodov, keď z 13 zápasov 2 vyhrali, 1 remizovali
a 10 prehrali so skóre 21:40

Dorast :

2. miesto so ziskom 31 bodov, keď z 12 zápasov 10 vyhrali, 1 remizovali
a 1 prehrali so skóre 54:16

Prípravka :

9. miesto so ziskom 3 bodov, keď z 9 zápasov 1 vyhrali a 8 prehrali so
skóre 8:71

Dosiahnuté výsledky v jesennej časti súťaže, predovšetkým u mužstva dospelých
nezodpovedajú možnostiam, ktorými mužstvo disponuje. Tieto sú ovplyvnené prístupom ku
tréningovému procesu, ale aj zmenami v kádri – odchody viacerých skúsených, či talentovaných

hráčov bez adekvátnej náhrady, nestabilné výkony brankárov, či neochota niektorých hráčov
dorastu hrať za mužstvo dospelých.
V Malom Čepčíne, 10. februára 2016
Elena Štanclová
predsedníčka telovýchovnej jednoty

