HOKEJBALOVÉ NÁBORY – HBC PLZEŇ

HLEDÁNÍ EFEKTIVNÍHO ZPŮSOBU PŘÍCHODU NOVÝCH DĚTÍ DO
KATEGORIÍ PŘÍPRAVEK A ŽÁKŮ

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI NÁBOROVÝCH AKTIVIT
období 2016 – 2017

•Projekt Hokejbalové kroužky
•Street Hockey Cup
•Turnaje ve školách
•Prezentační sportovní akce a festivaly v Plzni
•Ostatní
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KROUŽKY
•

Udržování nastartovaného procesu v podobě stálých hokejbalových
kroužků na dvou plzeňských školách. 4. ZŠ Lochotín, 20. ZŠ Slovany.
Stav po dvouleté praxi a zkušenostech

4. ZŠ – 2015/2016
2016/2017
2017/2018
20. ZŠ – 2015/2016

vznik kroužku vedeného klubem.
klubový kroužek s učitelem ZŠ (optimální stav)
zánik kroužku, většina dětí přechází do HBC Plzeň
start kroužku vedeného klubem (trenér K. Otava), který
funguje třetím rokem. Kroužek navštěvuje pár děti ze
sousedních škol. Díky spolupráci školy a klubu se v létě 2017
rekonstruovalo hřiště (mantinely, střídačky, povrch).

Plán na období 2018/2019
Lochotín – pravděpodobný vznik kroužku pro děti 3 škol (4. ZŠ, 7. ZŠ, 34. ZŠ) opět v
plné režii HBC Plzeň.
Slovany – pokračování kroužku s větší integrací dětí dalších dvou sousedních škol.
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STREET HOCKEY CUP
• Od roku 2016 kontaktování hráčů mužstev plzeňských škol
• Díky SHC se povedlo do týmu mladších a starších žáků zapojit celkem
4 nové hráče, kteří pokračují v klubu druhým rokem.
• Projekt SHC nepřímo pomohl vzniku kroužku na 20. ZŠ Plzeň.
• Obdobná spolupráce se rýsuje s lochotínskou 7. ZŠ odkud přišli dva
hráči v roce 2017.
• Většina oslovených talentovaných hráčů z plzeňských týmů však nejeví
zájem začít hrát hokejbal. Důvody – vesměs jiné sportovní aktivity,
strach z neznámého prostředí.
• Větším efektem může být díky SHC intenzivnější komunikace a
spolupráce se školou, která se projektu účastní. Tj. realizovat vlastní
aktivity u dětí celého 1. stupně (SHC je pro 5. – 7. třídy).

ŠKOLNÍ TURNAJE
• Na jaře 2016 a 2017 jsme zorganizovali turnaje pro třídy 1. stupně 4. ZŠ
Plzeň. Důležitý se jeví přímý kontakt s dětmi.
• Do klubu přišel jeden nový hráč (2006), ale také dva kluci, kteří s
hokejbalem z odlišných důvodů skončili (ročníky 2005). Jeden pokračuje,
druhý nikoli.
Plán pro rok 2018
• Opakování turnaje (4. – 5. třídy) na 4. ZŠ Plzeň
• Organizace turnajů pro další dvě lochotínské školy (7. ZŠ a 34. ZŠ) pro 5.
třídy se záměrem získat do klubu další hráče ze slabšího ročníku 2006 .
• Zvažování stejných turnajů pro další 2 školy (10. ZŠ – účastník SHC a 14.
ZŠ ze čtvrti Doubravka) – v závislosti na časových možnostech klubu a
zájmu škol.
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SPORŤÁČEK, FESTIVAL SPORTU, SPORTMANIA
• Jednorázové akce pro širokou skupinu sportovních klubů v Plzni.
• Prezentace plzeňských sportovních klubů a jejich aktivit na jednom
společném místě – nabídka pro zapojení dětí do sportovních klubů.
• Relativně malý dopad na příchod nových dětí do klubu - od roku 2016
přišlo cca 6 dětí (včetně 17ti denní akce Olympijský park).
• Vysoká důležitost dostat se do povědomí a „být vidět“ mezi ostatními
sporty (konkurenční prostředí).
• HBC Plzeň plánuje v roce 2018 účast na všech akcích. Červen – Festival
sportu, srpen – Letní Sportmania, září – Sporťáček.
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OSTATNÍ

• Noví hráči prostřednictvím svých kamarádů, spolužáků – hráčů HBC
Plzeň.
• Impuls v podobě významné hokejbalové akce – dostatečně mediálně
prezentované (MS, Pilsen Cup, Pilsen Challenge, TV přenos extraligy).
• Hráči ledního hokeje, kteří se neprosazují v tomto sportu nebo je příliš
finančně náročný.
• Přechod z jiných sportů (např. 2 hráči přišli z florbalu, důvodem byla
šikana spoluhráčů nebo špatný trenér a nezdravé klima v týmu)
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KLUBOVÝ NÁBOROVÝ LETÁK / KARTIČKA

Děkujeme za pozornost

PREMIER SPORTS CZ, s.r.o.

