
Úspěchy Klokanů v Zimní lize a v minivolejbalu dětí 

Dospělí: 

V sobotu 8. dubna jsme hráli poslední kolo smíšených turnajů ve volejbalu tzv. Zimní ligu. 

Tentokrát  se pořadatelství zhostili naši kolegové z VK Aš ve sportovní hale na „Textilce“. Bohužel svoji 

účast na poslední chvíli odřeklo družstvo z Dolního Žandova a tak jsme hráli pouze dva zápasy. Oba dva 

jsme s přehledem vyhráli 2:0 a porazili tak tým Chomouti Sokolov a naše kamarády z VK Aš. Vítězství 

v tomto turnaji nám zajistilo postup do 2.ligy, ale protože to bylo poslední kolo, tak jsme si aspoň zajistili 

větší počet bodů do celkového hodnocení. 

Celkové pořadí turnaje: 1. Klokani Aš, 2. Chomouti Sokolov, 3. VK Aš, 4. Dolní Žandov 

Klokany reprezentovali: D. Slámová, L. Syrovátková, K. Dobeš, V. Zůna, D. Peksa a I. Bajcár. 

 

Děti: 

O víkendu 18.3.-19.3. jsme byli s dětmi na turnaji Krajské ligy barevného minivolejbalu v Chodově.  

Ve žlutém MVB se v sobotu do finálové skupiny o 1. místo probojoval jeden tým, ve které nakonec 

obsadil velice pěkné 5. místo (kluci hráli ve složení Dulguun Batmunkh, Amgalan Ariunbold). Druhá dvojice 

skončila celkově na 7. místě (Matyáš Nushart, Martin Křenek). Celkem se účastnilo 26 dvojic. 

Hráči červeného MVB obsadili v nabité konkurenci 22 týmů 17. a 18. místo (17-tí byli Jan Zouhar 

s Mišelou Erdene a 18-tí sourozenci Karlíkovi). 

V neděli se opět vytáhla naše silná skupina hráčů oranžového MVB, kdy jsme měli ve hře 4 dvojice. 

Děti v konkurenci 26 týmů vybojovaly celková umístění na 2., 4. a 14. místě. Klukům, Celmegovi 

Batmunkhovi se Sunderem Otgontsetsegem, cinkla stříbrná medaile a našim šikovným holkám, Anežce 

Chládkové s Barčou Blažkovou, jen o kousíček unikla bronzová medaile. Zbylé trojici, ve složení Khuslen 

Ariunbold-Jarda Hnitka-Kuba Chotětický, těsně nevyšel postup do finálové skupiny o 1. místo, ale konečné 

14. místo je nakonec také velice dobré umístění. 

V neděli se nám nesešel kompletní tříčlenný tým zeleného MVB  a konečné 15. místo z 16 týmů 

odpovídá hře ve dvojici proti tříčlenným týmům. 

Moc děkujeme všem hráčům za aktivní účast na turnajích a za kvalitní předváděnou hru. 

 

          (VA-K) 

 


