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Náborové turnaje v Racketlonu
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Náborové akce přivádí k našemu mladému sportu nové hráče zejména 
žákovské a juniorské kategorie. V polovině října v Litomyšli úspěšně 
proběhl první náborový turnaj. Byl tak zahájen delší dobu připravovaný 
projekt za fi nanční pomoci MŠMT, se zaměřením na získání nových hráčů 
racketlonu s výraznou podporou dětí do 15 let a juniorů do 21 let. Akci 
předcházela několikatýdenní příprava, zaměřená především na co nejú-
činnější a nejefektivnější publicitu (prezentace v médiích, tisk a rozvoz 
letáků do škol a sportovních klubů, osobní jednání s řediteli škol a před-
sedy příbuzných sportovních klubů, oslovení zaměstnanců Magistrátu, 
umístění propagačních materiálů na FB stránkách  Českého racketlonu 
i dalších spřízněných partnerů).

Do akce jsou zapojeni naši nejlepší trenéři 
a dlouholetí reprezentanti racketlonu (Zu-
zana Kubáňová, Věra Kottová, Zuzana 
Vančuříková, Blanka Charvátová, Tomáš 
Kubáň, Richard Hobzik, Kristian Kott, Mi-
chal Horáček). Ti se fundovaně zhostili 
instruktážní části a následně výpomoci no-
váčkům během vlastního turnaje. 
Poděkování náleží nejen všem hráčům, 
trenérům a instruktorům ale také vedení 

sportcentra Litomyšl, které připravilo per-
fektně všechny sportovní sektory a také 
se postaralo o kvalitní stravovací zázemí 
i předchozí publicitu.
V pořadí druhý náborový turnaj, pořádaný 
11. listopadu v pražském HECTORU zna-
menal další významný posun v našem úsilí 
o získání nových hráčů zejména v žákov-
ských a juniorských kategoriích. Na dopole-
dní instruktáž pod vedením racketlonových 

odborníků (Zuzana Kubáňová, Tomáš Ku-
báň, Kateřina Hejdrychová, Michal Horá-
ček) dorazilo 22 nových hráčů, z toho pat-
náct ve věku od 10 do 21 let. Po instruktáži 
si všichni účastníci vyzkoušeli opravdový 
turnaj, na kterém každý odehrál minimálně 
tři racketlonová utkání. Zejména ti nejmen-
ší prožívali všechna klání velmi intenzivně 
a racketlonem byli nadšeni. Odcházeli 
spokojeni, ti nejlepší s medailemi i drobný-
mi věcnými cenami. Velmi příznivé reakce 
jsme zaznamenali i mezi rodiči, kteří ocenili 
zejména všestranný pohybový charakter 
tohoto sportu a také celodenní intenzívní 
pojetí turnaje, na rozdíl od soutěží v jiných 
sportech, kde po prvním prohraném utkání 
děti zpravidla končí.
Znovu je třeba vyzdvihnout významnou 
pomoc MŠMT ČR, díky které můžeme 
celý projekt realizovat. 
Souběžně s turnajem nováčků proběhlo 
v Hectoru Mistrovství ČR a SR racketlo-
nových deblů (30 hráčů) a týmů (18 hrá-
čů). V mužských áčkových deblech obhájila 
loňské vítězství dvojice Sopko – Veselý před 
Hiklem s Pospíšilem a Portem s Bartošem, 
ženské debly vyhrály Hynková s Novákovou 
před dvojicí Kottová – Voplakalová a Hla-
váčová – Eršilová. Prvenství v seniorských 
deblech patří dvojici Kott – Stupavský, dru-
zí skončili Pospíšil – Souček. Áčkové týmy 
ovládla stejně jako loni trojice Veselá, Vese-
lý, Sopko před Rábová, Horáček, Egermaier 
a Hlaváčová, Hikl a Pospíšil. Týmy B skon-
čily v pořadí Vančuříková, Kott, Kubáň; Eršil, 
Pospíšil, Souček; Holá, Holý, Verner.
Letošní závěrečný Czech Tour, spojený 
s třetím náborovým turnajem i předchozí 
odbornou instruktáží nás čeká v sobotu, 
9. prosince opět v pražském HECTORU
a my se těšíme na hojnou účast nováčků 
i zkušených „matadorů“. 

Všechny informace najdete na 
www.czechracketlon.cz

Text: Svatopluk Rejthar, foto: Filip RejtharV Hectoru se na druhém náboru sešlo 22 nováčků, převážně žáčků a juniorů
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