Vyjádření k narovnání hráčů SC Kolín dle ročníku narození
Na jednání trenérské komise bylo odsouhlaseno, s platností od prvních mistrovských utkání roku
2017, narovnání žákovských mužstev od páté do osmé třídy podle ročníku narození hráčů. Ročníkové
rovnání se týká mistrovských utkání.
Mezi rodiči koluje spousta nezodpovězených otázek. Zde je několik doplňujících informací a důvodů,
které nás k tomuto kroku vedly.

Výsledky žákovských mužstev SC Kolín:
Posun hráčů z nižší kategorie do vyšší zkresluje výsledky všech mládežnických mužstev napříč celým
klubem. Hráč mladší zpravidla nebývá tím, kdo ovlivní, natož rozhodne o výsledku utkání vyšší
kategorie. Naopak, tito rozdíloví hráči chybí ve své kategorii, kde dokáží utkání rozhodnout.
Všude slyšíme, že výsledek v žákovských kategoriích není důležitý. Ano, souhlasíme. Ale proč by
ročník, ve kterém se sejde více šikovných a talentovaných hráčů neměl hrát spolu a vyhrávat?
Mnohokrát jsme od rodičů zaslechli, že malý klub jako SC Kolín se nemůže srovnávat s kluby
extraligovými (Hradec Králové, Pardubice, Liberec apod.)
Ptáme se, proč NE, v žákovských kategoriích?
SC Kolín splňuje veškeré podmínky pro účast v soutěžích ročníkového uspořádání. Klubů, které toto

splní, je 41 v celé republice. V žákovských kategoriích 5. – 8 třída JE naším cílem se s těmito kluby
měřit a porovnávat. Víme, že v osmé třídě, kde v extraligových klubech již dochází ke koncentraci
hráčů pro jejich další působení v mladším dorostu v režimu mládežnických akademií ČSLH, je to již
daleko obtížnější. Od mladšího dorostu se rozdíl ještě zvětší, což je dáno podmínkami akademií.

Rozvoj hráče:
V poslední době bylo na téma postaršování napsáno mnoho. Sami jsem měl možnost diskutovat
s několika trenéry z celé republiky. Celé hokejové hnutí volá po větším počtu produktivních,
konstruktivních hráčů, obránců i útočníků. V žákovských kategoriích nelze s určitostí říci, zda hráč
bude obránce nebo útočník. Případů, kdy hráč teprve v dorosteneckých kategoriích změnil post, a
našel svou parketu, není málo. Proto chceme zajistit maximální rozvoj všech dovedností, útočných i
obranných.
Myslíme si, že když hráč dává ve své věkové kategorii dvě branky v každém utkání, je to správné. Ale
ještě to není důvod k jeho postaršení. Pro budoucí kariéru hráče je obrovsky důležité, aby si úspěšné
herní situace (proměněný nájezd, vyhraný osobní souboj apod.) co nejvíce vyzkoušel a věřil si v nich.
Je pochopitelné, že hráči, který výkonností jednoznačně ve své kategorii převyšuje, bude dána
příležitost v kategorii vyšší. Pokud hráč svou výkonnost a produktivitu potvrdí, je jeho posun

oprávněný a pro jeho další rozvoj prospěšný. V opačném případě není jeho další setrvání ve vyšší
kategorii žádoucí.
Posuzování výkonnosti pouze mezi hráči klubu může být zavádějící. V každé třídě jsou vždy lepší hráči
než nejhorší hráči vyšší třídy a horší než nejlepší hráči nižší třídy. Důvodem posunutí o kategorii výš
má být jednoznačná dominance v každém utkání svojí věkové kategorie, tedy i se silnými soupeři.
Zjistili jsme, že ze třiceti hráčů výběru Středočeského kraje, účastníků VTM r. 2005, hrají za vyšší
kategorii pouze tři (2 z Kolína).

Tréninkový proces:
Chápeme, že zajistit tréninkový proces tak, aby společně trénovali hráči stejného ročníku, je z
hlediska jedné ledové plochy a školního rozvrhu hodin prakticky nemožné. Proto veškeré tréninkové
jednotky budou nadále všichni hráči absolvovat ve stávajícím režimu. Vzhledem k návaznosti
tréninkového procesu mezi jednotlivými kategoriemi, spolupráci trenérů a jednotnému hernímu
konceptu SC Kolín nevidím pro mistrovská utkání žádný problém.

Vzkaz rodičům:
Chápeme, že každý rodič je pyšný na své dítě a rád ho vidí hrát se staršími.
Netlačme ale na pilu. Pojďme dětem fandit, ať nastoupí za kohokoli. Děti si to zaslouží, děti se snaží.
Ať má z hokeje radost každý.
Především děti, jejich rodiče i trenéři.

Děkujeme za pozornost
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