
Krajská liga minivolejbalu v Aši 

O víkendu 24.2.-25.2.2018 se Klokani poprvé za dobu své existence ujali role organizátora turnaje 

Krajské ligy minivolejbalu a musíme si neskromně přiznat, že se jednalo o úspěšné zvládnutí premiéry po 

všech stránkách (sportovních i pořadatelských). O bezproblémový průběh dvoudenního turnaje se postarali 

především členové našeho spolku a někteří rodiče dětí VA-K. 

Turnaje se zúčastnilo v obou dnech celkem 200 hráčů z 8 oddílů našeho kraje (BVC Chodov, 

Volejbal Sokolov, Baník Sokolov, VK Karlovy Vary, ČEZ Karlovarsko, VK Aš, Volejbal Aš – Klokani, 

Hranice). Sehráno bylo celkem 333 zápasů v pěti barvách barevného minivolejbalu. 

V sobotu svůj turnaj odehráli hráči žlutého a červeného MVB a v neděli hráči oranžového, zeleného 

a modrého MVB. Ve žlutém MVB bylo medailové pořadí 1.a2.Klokani a 3.BVC Chodov. V oranžovém 

MVB bylo medailové pořadí 1.BVC Chodov, 2.Klokani a 3.ČEZ Karlovarsko. V červeném MVB bylo 

medailové pořadí 1.ČEZ Karlovarsko, 2.Baník Sokolov a 3.BVC Chodov. V zeleném MVB bylo medailové 

pořadí 1. a 2.Baník Sokolov a 3.BVC Chodov. V modrém MVB bylo medailové pořadí 1. a 2.Volejbal 

Sokolov a 3.VK Karlovy Vary. 

Naše 2 dvojice z řad Klokanů se ve žlutém MVB umístily na prvních dvou místech a opanovaly 

stupně vítězů. Vítězem se stala dvojice Temuan Ganchuluun-Vítek Bureš a na stříbrné medaile dosáhla 

dvojice Dulguun Batmunkh-Amgalan Ariunbold. V oranžovém MVB se naše tři dvojice umístily na 2.,4. a 

15.místě. Stříbrem si po dvou turnajích bez medaile zase udělala radost dvojice Martin Křenek-Matyáš 

Nushart. Pět týmů jsme nasadili do červené barvy a ty se umístily na 5.,6.,7.,18. a 20.místě. V zelené barvě 

dva týmy Klokanů vybojovaly 5. a 8.pozici a modří se umístili na 4. a 5.místě. 

Všem dětem děkujeme za parádní reprezentaci spolku a moc děkuji všem pořadatelům z řad členů 

našeho spolku a rodičům dětí VA-K za perfektní odvedenou práci během víkendu. Mám z toho moc velkou 

radost, jak díky Vám všechno výborně klapalo. Velké díky. 

Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za finanční podporu tohoto turnaje a samozřejmě i za 

celoroční podporu našeho spolku.  

A ještě malá vsuvka jako reakce na bezbřehé plkání na zoufalých sociálních sítích – za spolek VA-K 

z.s. mohu s čistým svědomím potvrdit, že Město Aš bohatě podporuje sportovní spolky a sportovní aktivity. 

          (VA-K) 

 

 

 


