Zpráva velitele o činnosti družstva mládeže v roce 2011.
V únoru jsme se sešli ve Žďáře, kvůli kalendáři soutěží a pravidlům. Kalendář soutěží jsme
dohodli, ale pravidla ne. Z okresu přišli s tím, že máme změnit savice, místo dlouhých na
krátké, podle pravidel plamene. S tím jsme nesouhlasili, tak jsme dostali čas na rozmyšlenou.
Znovu jsme se sešli koncem března ve Velkém Meziříčí, kde se udělal kompromis a z
jedné soutěže se udělali dvě, na krátké i na dlouhé savice. Takže družstvo může cvičit jak na
krátké tak i na dlouhé savice. Letos to je na zkoušku a příští rok se uvidí.
Jak nám dovolilo počasí, tak jsme začali nacvičovat. První soutěž proběhla v květnu
ve Velkém Meziříčí na náměstí, která se moc nepovedla. Na krátké jsme skončili 14.z 18
družstev. Na dlouhé jsme byli diskvalifikováni. Hned druhý den byla okrsková soutěž
v Netíně, kde nám to vyšlo a skončili jsme na 1.místě.
První týden v červnu byla soutěž v Lomničce, kde jsme na krátké i dlouhé savice
skončili na 6.místě.
12. června proběhla soutěž ve Znětínku, na krátké savice jsme skončili na 5.místě a na
dlouhé savice na 4.místě.
Další týden byl Regional Cup u nás. Počasí docela vyšlo. Zúčastnilo se 14 družstev na
krátké savice a 15 družstev na dlouhé savice. Na krátké jsme se umístili na 10.místě. Ale na
dlouhé savice jsem se umístili na 2.místě, tím jsme se postoupili do rozstřelu, kde jsme
skončili opět na 2.místě. Jak už se stalo tradicí, putovní pohár si odvezli Radostíňáci. Ceny
pro družstva jsme sehnali od sponzorů.
Poslední soutěž před prázdninami byla v Hamrech nad Sázavou. Kde jsme se na krátké
savice umístili na 3místě a na dlouhé na 9.místě.
Po prázdninách jsme museli obměnit družstvo. Začal s námi cvičit Vojta Huška
z Černé a dáváme pomalu dohromady nové družstvo.
Začátkem září byla soutěž v Radostíně, kde jsme na krátké savice skončili na 10.místě
a na dlouhé na 9.místě.
Závěrečná soutěž proběhla v Dolních Loučkách, kde proběhlo i celkové vyhlášení
Regional Cupu. Na soutěži jsme na krátké savice skončili na 5.místě a na dlouhé se nám to
nepovedlo, až mašina spadla na bok, tak jsme nedokončili. Celkově jsme skončila na
5.a6.místě.
Letos s námi končí 4 děcka pro svůj věk: Tomečková Pavlína, Uhlířová Kateřina, Sýkora
Milan a Sýkora Dominik.
Chtěl bych jim i všem ostatním poděkovat, jak náš sbor reprezentují po celém okrese.
Příští rok začneme s novým družstvem a budeme se snažit, o co nelepší výsledky.
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