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LEDEN
Žákyně mladší
O víkendu 14.-15.1.2017 se na Joudrs konal halový turnaj dívek do 13 let.
Tento tým složený z mladších děvčat a nováčků měl svou premiéru. Děvčata začínala hrát až v sobotu v odpoledních hodinách. Jejich soupeři
byly týmy: Eagles Praha, Merklín, Trhové Sviny, Joudrs žáci/tball. Holčičky vyhrály ve své skupině jeden zápas a to proti Merklínu, ale bohužel
po součtu bodů pro a proti obsadili ve skupině 5. místo. Ráno je tedy čekalo vstávání a jejich nedělní soupeř Storms Řepy. Ten vyhrály a čekal
je poslední zápas dne o 7. a 8. místo. Jejich toho dne posledním soupeřem byl tým Eagles Praha, se kterým v sobotu prohrály o 5 bodů a tak
jim samozřejmě chtěly porážku vrátit. To se jim nakonec povedlo a vyhrály. S krásným 7. místem byla spokojená určitě i trenérka děvčat Eva
Rychtaříková (Eriček)..

Žákyně starší
O víkendu 14.-15.1.2017 se na Joudrs konal halový turnaj dívek do 13 let.
V tomto složení a s novými trenéry to byl jejich první turnaj. Hned prvním
soupeřem byl tým složený z ještě starších kamarádek Joudrs (Joudrs Mix). Holky
se ukázaly jako velké bojovnice. Tento zápas sice prohrály (jen o dva body), ale
všechny další ve skupině už s přehledem vyhrály a ve své skupině tak obsadily
II.místo. V neděli si tedy mohly trošku přispat a čekal je opravný zápas s
Trhovými Svinami, to už byla dramatičtější podívaná, ale i tu holky zmákly a
dostaly se tak do semifinále ve kterém se sešly s týmem žáků Joudrs. S chlapci si
děvčata vedla náramně a konečném výsledku vyhráli o bod. Poslední finálový
zápas byl opět proti Joudrs mix ve kterém opět na své kamarádky nestačili a
vybojovali krásné druhé místo.

Kadeti mladší
Joudrs Indoor Cup 16W a Joudrs Indoor Cup 13M
O víkendu 7. – 8. ledna 2017 jsem se z důvodu odhlášení jednoho týmu dostali
na turnaj s našemi žáky A (kadeti mladší) na turnaj kadetek. Naši ne úplně
normální žáci pojali turnaj s kadetkami opravdu vtipně, s parukami a nalíčení
vlétli do prvního zápasu jako vítr. V základní skupině jsme měli Eagles, Joudrs
Navy a Hlubokou n. Vltavou. V sobotních zápasech základní skupiny jsme
nepoznali chuť porážky a do semifinále jsme postupovali z prvního místa. V
neděli nás čekal tým ze Storms, který jsme s výsokým rozdílem "přejeli".Ve finále
nás opět čekal tým z Hluboké n. Vltavou, který jsme již v sobotu porazili, ale
děvčata neudělali stejnou chybu jako v sobotu, kde si myslím nás podcenily a
zápas vyhrály. Na žáky čekalo krásné druhé místo.
Joudrs indor cup 13M proběhl o víkendu 28.-29.1. kde jsme měli tak trochu roli
favorita již od začátku. První ranní zápas již od 8 hodiny byl na našich
"princeznách" dost znát. Byli jak mátohy a v poli spali. I tak jsme vyhráli nad
Tempem Praha slušným výsledkem. V druhém zápase se nám do cesty postavilo
Spectrum, které jsme smetli 16:0 a mašinérie se začala pomalu rozjíždět. Ve
třetím zápase na nás čekal loňský rival z II.ligy Klackaři z Kostelce, kterému jsme
po velmi líbivém zápasu podlehli o 1 bod. Posledním soupeřem ze skupiny byli
Beavers Chomutov se kterým jsme neměli mnoho problémů.
Ze skupiny jsme díky vzájemnému duelu s Klackaři postupovali ze druhého místa.
V neděli nás čekal nelehký duel s doposud neporaženým týmem z Trhových Svinů
už to vypadalo, že zůstanou nadále neporažení, ale velkou bojovnosti se nám
podařilo v poslední směně zápas otočit a vyhrát tak 5:3. A šlo se do finále, opět
proti Klackařům, zápas to byl nádherný, plný krásných hitů i autů, všichni na hřišti
ze sebe dávali maximum, ale po dohrávce předposlední směny Klackaři vedli 3:1,
ale dokud neskončí zápas není nic rozhodnuto, zaznělo u nás na lavičce. Poslední
směna se opravdu vydařila, dovezli jsme 4body a Klackaři v dohrávce již
nedokázali odpovědět a tak zlatá medaile je naše. Joudrs oléé!!!
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Žáci
Dva halové turnaje U13W a U13M
O víkendu 14.-15.1.2017 se konal na Joudrs halový turnaj dívek u13, vzhledem k neúčasti jednoho týmu jsme byli osloveni pořadatelem, aby jsme postavili tým.
Dostali přednost chlapci, kteří nadhazují a kečrují, byla to odměna za to, že mají o hodinu delší trénink než ostatní, byli jsme zároveň posíleni o 3 velmi šikovné tballáky. Základní skupinu prošly hoši bez porážky a to proti Merklínu, Trhovým Svinám, Eagles a Joudrs mladším. V neděli v semifinálovém klání proti Joudrs starším po
krásném boji prohrály o jeden jediný bod a v duelu o bronzovou příčku je čekali holky ze SaBaTu, které přehrály a získali tak bronzovou medaily.
Halový turnaj Joudrs indor cup U13 men proběhl o víkendu 28.-29.1. Naši chlapci byli rozděleni do dvou týmů B a C dle hráčských dovedností. Týmu C se nepovedlo
vyhrát ani jediný zápas a bohužel skončili na posledním 10.místě.
Žáci B si vedli o něco málo lépe. V základní skupině prohráli po
velmi hezkém boji s Beavers Chomutov o jeden bod, dále
remizovali ve vyrovnaném klání s Žraloky z Ledenic, své spoluhráče
z týmu C doslova převálcovali. V neděli hned v prvním ranním
zápase nestačili na Trhové Sviny a skončili na třetím místě v
základní tabulce. V semifinále je čekal tým Spectrum Praha, který
byl nad jejich síly a byl tu boj o sedmé místo s žraloky z Ledenic, se
kterými v sobotu sehráli velmi krásný a vyrovnaný match, ale
ledeničtí žraloci tentokrát nenechali nic náhodě a toto klání vyhráli.
Žáci B tak skončili na 8.místě. Tento turnaj ukázal slabiny na
kterých je nutno intenzivně pracovat před nadcházející sezónou.

Kadetky mladší
Joudrs Indoor Cup U16 a U13
První turnaj v kategorii U16 proběhl o víkendu 7. - 8. ledna 2017. Cíl pro tento turnaj byl,
aby si zahrály všechny hráčky a dostaly šanci i nováčci. Proto jsme sestavili 2 týmy (Orange
a Navy), kdy základ tvořily vždy naše hráčky, které jsme doplnili o žákyně a také nováčky z
řad kadetek starších.
Oba týmy předvedly dobré výkony a zápasy odehráli s velkým nasazením. Ukázalo se, že
hráčky jsou fyzicky dobře připravené a podařilo se dát potřebný prostor nováčkům, aby se
“otrkaly” a zažily si hru a její pravidla. Tým Navy nakonec skončil na osmém místě. Týmu
Orange se podařilo urvat cenné vítězství nad Eagles a díky tomu obsadil místo šesté. Na
třetím místě se pak umístil tým kadetek starších. Velkým překvapením a zpestřením
turnaje byl tým žáků, kteří ukázali svou ženskou stránku a nastoupili v parukách a s
krásnými srdíčky na dresech. Svou spanilou jizdu turnajem zakončili ve finále krásným
druhým místem. Prvenství vybojovaly hráčky Hluboké nad Vltavou.
Druhý turnaj U13 proběhl hned následující víkend 14. - 15. ledna. S ohledem na věkové
omezení jsme tým pod názvem Joudrs Mix sestavili primárně z hráček ročníku 2004 a
doplnili o hráčky ročníku 2005. Maky Jasanská a Áďa Sobotková posílily tým žákyň
mladších.
Do tohoto turnaje jsme oproti předchozímu nastupovali v roli jednoho z favoritů. Rozhodli
jsme se dát opět větší prostor nováčkům a do každého zápasu protočit sestavu tak, aby si
hráčky vyzkoušely různé posty.
V základní skupině jsme jako první svedli tuhý boj se staršími žákyněmi, kdy se nám zápas
podařilo vyhrát až díky mohutnému finiši v poslední směně v poměru16:18. Následně jsme
jednoznačně porazili tým z Trnavy (25:6). Po té se nám podařilo vyhrát i další zápasy se
Storms (7:16) a SaBaTem (3:13). Díky tomu jsme vyhráli naší skupinu a měli tak možnost
bojovat v neděli přímo o finále.
Dařilo se i našim posilám v řadách žákyň mladších, které vyhrály v základní skupině nad
Merklínem. V nedělních bojích o umístění porazily Storms a Eagles a skončily na krásném 7
místě.
Joudrs Mix doslova vydřel postup do finále přes SaBaT (10:9). Soupeřky se již radovaly, ale
nám se podařilo zápas otočit dvěma doběhy v závěrečných vteřinách poslední směny. Ve
finále jsme pak potkali tým žákyň starších, se kterými jsme turnaj zahajovali. I zde nás čekal
tuhý boj, ale podařilo se nám získat náskok, který jsme kontrolovali. Po výhře 17:9 jsme se
pak mohli radovat z celkového prvenství v turnaji.
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Kadetky starší
Joudrs Indoor Cup 16W a 36. TRUTNOVSKÝ DRAK 2017 - Memoriál Lucie Ryšavé
O víkendu 7. – 8. ledna 2017 jsme se na úvod nové sezóny zúčastnili domácí halovky, Joudrs
Indoor Cup 16W, ve které spolu s námi hrálo ještě dalších 7 týmů, z toho celkem 4 Joudrsácké. V
pěti zápasech jsme jen jednou těsně prohráli a do nového roku vstoupili pěkným 3. místem.
V úvodním zápasem proti spoluhráčkám z týmu Joudrs Orange převážily naše větší zkušenosti a
soupeřky jsme bez větších problémů udolali 33:7 a vytvořili tak turnajový rekord v dosažených
bodech. V dalším souboji jsme pevně ve svých rukou drželi i vítězství nad Radotínem a rovněž tak
v posledním zápase ve skupině se Storms a postoupili tak do nedělního semifinále z 1. místa
skupiny.
V neděli nás však čekal již soupeř mnohem těžší, a to dobře nadrilovaná děvčata z Hluboké. Ta
sice ve skupině prohrála svůj duel s našimi žáky, ale na nás vlítla s velkou motivací a v úvodu
utkání nás docela zaskočila. Postupně jsme srovnávali krok a vyrovnávali se s razantními odpaly
Jihočešek i jejich téměř bezchybnou souhrou v poli. V posledním utkání víkendu nás v boji o
bronz vyzval k odvetě tým Storms. Ani tentokrát jsme řepským dívkám příliš nedovolili, souboj po
celou dobu s jistotou kontrolovali a s přehledem vybojovali bronzový pohár.
O víkendu 21. – 22. ledna 2017 jsme se zúčastnili trutnovské halovky, ve které spolu s námi hrálo ještě dalších 7 týmů. První zápas jsme hráli s Polskem (Brzeg
II.) a vysokým skórem jsme ho také porazili (41:4), takže jsme odcházeli s úsměvem na tváři. Druhý zápas jsme odehráli s týmem HSM Trutnov. Bohužel při
tomto zápasu jsme neměli již takové štěstí, jak v tom prvním zápase a prohráli jsme (8:33 ). Věděli jsme, že nás čekají celkem ještě tři těžcí soupeři, které by
bylo fajn porazit, abychom se mohli umístit na hezkém místě. Kaučové nám dávali jako motivaci, že když vyhrajeme všechny tři zápasy, tak půjdeme večer na
pizzu. Pro nás to byla velká motivace, která nám pomohla k vítězství nad Radotínem (26:21), Polskem I. (23:14) a výhrou nad Sabatem (25:15). Další den v
neděli nás už čekaly pouhé dva zápasy: jeden se Spectrum a jeden s Kotlářkou. Oba jsme chtěli moc vyhrát a to zapálení do hry bylo velké a i přes pár errorů si
myslím, že oba dva zápasy byly hezké a povedené a i když nás Kotlářka sice porazila, boj o výhru to byl velký. A jelikož Spectrum jsme porazili (27:18), tak jsme
se v celkovém pořadí umístily na 2. ístě, což je velice pěkné místo.

Co nás čeká?
Únor: zimní příprava pomalu vrcholí a finišují také halové turnaje
3.2.2017

- Joudrs indor cup u10 mix

4.2.2017

- Joudrs slowpitchová liga

18.-19.2.2017

- Joudrs indor cup u16 men

25.-26.2. 2017

- Joudrs indor cup Women

