
1.kolo KLM a sportovní soustředění Klokanů 2017 

 

Mladí „Klokani“ se ve dnech 21.10.-22.10. zúčastnili 1.kola Krajské ligy minivolejbalu.   

V sobotu 21.10. se naše 2 družstva zúčastnila turnaje „Žlutého“ minivolejbalu v Sokolově, kde se oba 

naše týmy probojovaly ze čtyř kvalifikačních skupin do finálové skupiny o 1.-5.místo z celkových 20 týmů. 

Ve finálové skupině si kluci, Dulguun Batmunkh a Amgalan Ariunbold, vybojovali celkové 1.místo, a druhá 

dvojice ve složení Vítek Bureš-Temuan Ganchuluun skončila celkově na 3.místě. 

V sobotu 21.10. se naše 1 družstvo, Karolína Školová-Matyáš Nushart, zúčastnilo turnaje 

„Oranžového“ minivolejbalu v Sokolově. Z turnaje si odvezli pěkné 10.místo z 18 dvojic. 

V neděli 22.10. se 4 družstva zúčastnila turnaje „Červeného“ minivolejbalu v Sokolově, kde se pouze 

o skóre uhraných míčů neprobojovala dvojice „Anežka Chládková-Celmeg Batmunkh“ do finálové skupiny o 

1.místo a nakonec se umístili na 7.místě. Ostatní týmy vybojovaly v konkurenci 25 dvojic celkové 13., 15. a 

18.místo.  

Jedno družstvo „Modrého“ minivolejbalu si v neděli uhrálo mezi 16 týmy velice pěkné 9.místo a 

hlavně tým potěšil kvalitní předváděnou hrou. 

 

Ve dnech 22.10. až 29.10.2017 se parta 21 mladých Klokanů a 3 trenérů zúčastnila týdenního 

sportovního soustředění v Mariánských Lázních. Ubytovací a stravovací azyl jsme našli na ubytovně TJ 

Lokomotiva Mariánské Lázně v tribuně ploché dráhy. Každý den jsme absolvovali dvoufázový trénink 

v trvání 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. Každý den se jedna tréninková jednotka konala vždy v 

tělocvičně se zaměřením na rozvíjení a zdokonalování jednotlivých volejbalových činností. Druhá tréninková 

jednotka se každý den měnila. V druhé fázi se střídaly venkovní tréninky v areálu ploché dráhy se zaměřením 

na fyzickou přípravu sportovců a tréninky v plaveckém bazénu v Mariánských Lázních, které plnily 

regenerační a relaxační součást sportovní přípravy. K tréninkům v tělocvičnách jsme využívali městskou 

sportovní halu a tělocvičnu na ZŠ Úšovice, kterou jsme měli v dosahu 500m od ubytovny. Na jedno 

dopoledne uprostřed soustředění bylo vyhlášeno sportovní volno, které jsme vyplnili návštěvou parku 

miniatur v Mariánských Lázních. Na závěr dne pokaždé proběhla jedna ze soutěží MaTaSa a na konci 

soustředění byly vyhlášeny výsledky (vyhrálo družstvo „Asiatů“ před družsty „Sedmiček“ a „Vlasatých lam“).  

Sportovní cíle soustředění se podařilo naplnit beze zbytku, stravování s ubytováním zasloužilo 

velkou pochvalu stejně jako kvalitní sportovní zázemí v Mariánských Lázních a doufáme, že zúčastnění 

mladí volejbalisté spolku VA-K z.s. si užili nejen hodně sportovní dřiny, ale i hodně zábavy a srandy v dobré 

partě na soustředění. 

Spolek Volejbal Aš – Klokani z.s. velice děkuje Městu Aš a Karlovarskému kraji za finanční 

grantovou podporu našeho spolku,  díky které jsme mohli uskutečnit sportovní soustředění našich dětských 

členů spolku.  

Moc děkujeme rodičům za pomoc s dopravou do Mariánských Lázní a zpět. Velké díky patří 

především trenérům zajišťujícím soustředění, takže díky Simono, Jirko a Martine. 

 

          (VA-K) 


