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LTK Bílina – ohlédnutí za sezónou 2015
2CXGN(GïMQ
LTK Bílina má za sebou již druhou sezónu pod vedením nového výkonného výboru a realizačního týmu
trenérů. Toto vše umožnilo do letošní
sezóny připravit a postavit jak hlavní tým mladších žáků (2003-2005;
14 hráčů), tak i A a B tým v kategorii baby tenis (ročník 2006 – 2008;
11 hráčů) a již i tým kategorie mini tenis (ročník 2008-2009; 6 hráčů).
Jaká tedy byla sezóna 2015? Sezóna jako každý rok začíná již v prosinci předchozího roku, a to zimními
turnaji v hale, které končí v březnu.
Tuto část obsadili především hráči kategorie mladších žáků a první body do
žebříčku získali především M. Fiala, J.
Koudelka a M. Černíková.
V dubnu pak začala letní část sezóny a hráči se přesunuli na venkovní kurty. Po úvodních turnajích této
části následovala v květnu a červnu
mistrovská série, kde především tým
mladších žáků ve složení M. Fiala,
J. Koudelka, M. Novák, P. Chotěborský, A. Radba, Š. Štrébl, J. Jeníček,
V. Sedlák, V. Birkner, M. Černíková,
K. Procházková, B. Fečková, M. Matějová a S. Davignonová vybojoval
historicky první vítězství pro LTK
Bílina ve své skupině a následně ve finále proti TK LTC Děčín slavil výhru
a současně i postup do vyšší soutěže ve
své kategorii pro nadcházející sezónu
V kategorii baby tenis se A tým
ve složení T. Procházková, V. Kubr,
J. Novák, T. Buriánková a J. Vogl
blýskl krásným 3. místem, když jim
2. místo uteklo o jeden jediný game.
Stejného umístění ve své skupině dosáhl i B tým ve složení V. Kotíšek,
V. Kuta, M. Kotíšek, L. Stehlík,
J. Kastnerová a T. Lehká. Oba týmy
jsou nadějí pro budoucí posílení
týmu mladších žáků. Nejmladší hráči, tedy kategorie mini tenis, tvořili
D. Košťák, V. Veselá, Š. Chotěborský,
O. Bílek a D. Lovas a obsadili vynikající
2. místo a podtrhli tak celkově úspěšnou mistrovskou sérii LTK Bílina.
V červnu byl v kalendáři turnajů
okresní přebor v Teplicích, kde v kategorii mladších žáků podlehl až ve
finále M. Fiala O. Hujovi. Následně
však v deblu společně s J. Koudelkou
dosáhli vítězství a zapsali do historie
LTK Bílina. Kategorii mladších žákyň co se týče finále singlu, obsadily
výlučně bílinské hráčky M. Černíková a B. Fečková. Vítězství slavila
M. Černíková, která pak společně
s K. Procházkovou v deblu dosáhla na
nejvyšší metu a stala se nejúspěšnější
hráčkou LTK Bílina.
Sezóna dále pokračovala, kdy
v červenci a srpnu LTK Bílina uspořádal první oficiální turnaje mladších žáků a dále pak i turnaj kategorie
baby tenis a mini tenis. Mladší žáci
dotáhli své snažení až na finále singlu, a to dvojice M. Fiala a J. Koudelka.
V mladších žákyních se K. Procházková společně s L. Dufkovou (Seve-

îÁUVXÍVā\PÉJQVÝOW s hlavní trenérkou na slavnostním vyhlášení BÍLINSKÝ KANÁREK 2015: zleva M. Černíková,
B. Fečková, K. Procházková, J. Koudelka, Mgr. L. Lugsová, S. Davignonová a V. Birkner
ročeská tenisová o.s.) probojovala
až do finále, kde obě pak společně slavily úspěch. V kategorii baby tenis pak
vybojovala T. Procházková 2. místo a
kategorii mini tenis jednoznačně dominoval D. Košťák (stejně jako na turnaji v Teplicích, kde taktéž ovládl svoji
kategorii).

rodičů hráčů či smíšených dvojic,
a to pod již zavedeným názvem LUGSUS CUP. Ladění tohoto klání je
odlišné, než je výkonnostní sport,
čemuž i odpovídají některá ocenění
jako například největší překvapení
turnaje, nejpohodovější pár turnaje
či zázrak turnaje.

Závěr sezóny byl již ve znamení
dílčích úspěchů jednotlivých hráčů LTK Bílina. Zde je nutné doplnit,
že závěr byl famózní, a to především
v kategorii mladších žákyň. Jak B. Fečková, tak M. Černíková postoupily až
do semifinálových utkání turnaje v Děčíně, kde dále pak pokračovala M. Černíková. Ta jako celkově nejvýše nasazená hráčka turnaje a i týmová jednička
LTK Bílina rozhodla finálový souboj na
svoji stranu a zvedla nad hlavu pohár
pro vítěze.

LTK Bílina celkově uzavřel tuto
sezónu dne 13.12, kdy proběhlo slavnostní gala-odpoledne pod názvem Bílinský kanárek 2015. Na této akci prezidentka a současně hlavní trenérka Mgr.
L. Lugsová shrnula uplynulou sezónu a
vyhlásila i nejlepší hráče v jednotlivých
kategoriích, kterými jsou: MINI-tenis:
1. D. Košťák; 2. M. Krupka;
3. J. Prošek; BABY-tenis: T. Procházková; MLADŠÍ ŽÁCI: M. Černíková;
2. K. Procházková; 3. B. Fečková. K těmto výkonnostním kategoriím byla přidána ještě ocenění za ZLEPŠENÍ ROKU:
D. Bešťák; NEJSNAŽIVĚJŠÍ HRÁČ:

Celkově se hráči LTK Bílina díky
svým výkonům v letošní sezóně posunuli výše v krajském žebříčku.
V mladších žácích zaznamenal
M. Fiala posun o 25 míst, o 50 míst pak
J. Koudelka. V mladších žákyních byl
o 19 míst posun u K. Procházkové,
13 míst pak zaznamenala i B. Fečková. Poslední hráčka, M. Černíková,
se posunem o 12 míst dostala i do
první dvacítky žebříčku. Toto vše je
jednak výsledek snahy a přístupu ke
hře hráčů samotných, dále pak prací týmu trenérů – Mrg. L. Lugsová /
hlavní trenér a kapitán, Š. Šnorová /
zástupce kapitána, Mgr. Eva Dobrovičová a Nikola Vlčková / tenisový
a kondiční trenér a v neposlední
i řadě podpory rodičů.
V průběhu uplynulé sezóny uspořádal LTK Bílina celkem 4 tzv. tenisové kempy pro výkoností hráče
a dále pak vedle výkonnostního sport
u i 4 turnaje příležitostných hráčů,

E. Fečková; POHODÁŘ ROKU:
J. Koudelka; TENISOVÁ PRINCEZNA: P. Koudelková a M. Jonášová; DRŽÁK TENISOVÉ PARTY:
S. Davignonová a KOUMÁK ROKU:
V. Birkner. Výkonný výbor prostřednictvím prezidentky poté prezentoval
plánované akce na nadcházející sezónu
a na závěr pak došlo i na rozdávání vánočních dárečků pro všechny hráče.
A protože v prosinci již začala sezóna 2016 halovými turnaji,
tak i hráči LTK Bílina vstoupili do
prvních turnajů. Od této nové sezóny rozšířil LTK Bílina své působení
a reprezentaci v další kategorii, kterou
jsou starší žáci. Celkově do nové sezóny
díky sponzorským příspěvkům města
Bílina a skupiny ČEZ připravil výkonný
výbor pro všechny výkonnostní hráče i
zcela nové dresy, které ponesou právě
tato loga a umocní příslušnost k LTK
Bílina.
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