
"Než půjdeme na prázdniny", tak si ještě zahrajeme 

Volejbal Aš – Klokani z.s. dne 16.6.2018 uspořádal turnaj v minivolejbalu mládeţe ve dvou kategoriích barevného 
minivolejbalu –oranţovém a červeném.  

Oranţového MVB se zúčastnilo 5 dvojic, které odehrály v kvalifikaci 10 zápasů systémem kaţdý s kaţdým. Následně si 
o 1.místo zahrál první s druhým z kvalifikační skupiny a o 3.místo třetí se čtvrtým z kvalifikační skupiny. Vítězem oranţového 
MVB se stal tým „Kuřata“ ve sloţení Dulguun Batmunkh-Amgalan Ariunbold. Na druhém místě skončila dvojice Adam 
Liška-Adina Follprecht s názvem týmu "Double A" a třetí místo vybojoval tým "Ţraloci" ve sloţení Linda Bucharová-
Buyandelger Tserenbuted. 

Červeného MVB se zúčastnilo 8 dvojic, které odehrály ve dvou kvalifikačních skupinách celkem 12 zápasů, kdy ve 
skupině hrál kaţdý s kaţdým. Ve finálové postupové části o umístění bylo sehráno 8 zápasů (4 ve čtvrtfinále, 2 v semifinále a 2 
zápasy o 1. a o 3.místo). Vítězem červeného MVB se stal po tuhém finálovém boji tým „AB“ ve sloţení Anežka Chládková –
Barbora Blažková, který zvítězil v boji o 1. místo (výsledkem 13:12) nad týmem „Bezmozci“ ve sloţení Ondřej Karlík-Celmeg 
Batmunkh. Bronzový stupínek obsadila hranická dvojice Nemčeková Adéla- Söllnerová Sandra pod názvem týmu "Smečka". 

V turnaji bylo odehráno celkem 32 zápasů s celkovým počtem zúčastněných hráčů v počtu 27 dětí z Aše, Hranic a 
okolních obcí, které jsou organizované ve spolcích Volejbal Aš – Klokani z.s. (VA-K), Volejbalový klub Aš (VK Aš) a ZŠ 
Hranice. 

Součástí turnaje byl opět turnaj rodičů (vyjímečně trenérů) se svými dětmi v barevném minivolejbalu, kdy dvojice hrála 
dle pravidel příslušné barvy MVB, do které patří dětský člen dvojice. Celkem se přihlásilo do turnaje 14 dvojic, které odehrály ve 
třech skupinách celkem 22 zápasů. Výsledky z turnaje „rodiče-děti“ byly vyhlášeny samostatně pro kaţdou skupinu zvlášť, a tak 
bylo vidět po vyhlášení na palubovce mnoho šťastných oceněných hráčů. Vítězem turnaje „rodiče-děti“ se stala rodinná dvojice 
Batmunků, Chládků a Bucharů. 

Průběh byl bezproblémový, děti nádherně fungovaly při rozdělování dvojic na jednotlivé kurty a výsledkem jejich 
snaţení byly drobné odměny pro všechny při vyhlašování výsledků turnaje. Rodiče si vyzkoušeli a osobně zaţili, co uţ se jejich 
děti naučili z volejbalového umění. 

Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za finanční podporu tohoto turnaje a samozřejmě i za celoroční podporu 
našeho spolku. Dále děkujeme za vzájemnou spolupráci a podporu MěDDM Sluníčko Aš, ZŠ Hlávkova, ZŠ Kamenná, 
Gymnázium Aš, rodičům všech hrajících dětí, pořadatelům z řad členů našeho spolku a pořadatelům z řad rodičů, kteří se skvěle 
postarali o pitný a stravovací reţim hráčů a příchozích fans. 

 
        (VA-K) 


