
Klokani úspěšně uspořádali 6.kolo Krajské ligy minivolejbalu 

O víkendu 2.3.-3.3.2019 se Klokani již podruhé za dobu své existence ujali role organizátora turnaje Krajské 
ligy minivolejbalu. O bezproblémový průběh dvoudenního turnaje se postarali především členové našeho spolku a 
někteří rodiče dětí VA-K. 

Turnaje se zúčastnilo v obou dnech celkem 185 hráčů z 9 oddílů našeho kraje (BVC Chodov, Volejbal 
Sokolov, Baník Sokolov, VK Karlovy Vary, VK Karlovarsko, VK Aš, Volejbal Aš – Klokani, Březová, Kraslice). 
Sehráno bylo celkem 348 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. Volejbal Sokolov, 2. Klokani a 3. Volejbal Sokolov.  
V oranžovém MVB bylo medailové pořadí 1. Klokani, 2. BVC Chodov a 3. BVC Chodov.  
V červeném MVB bylo medailové pořadí 1. Volejbal Sokolov, 2. Baník Sokolov a 3. Klokani.  
V zeleném MVB bylo medailové pořadí 1. a 2. Klokani a 3. Baník Sokolov.  
V modrém MVB děvčat bylo medailové pořadí 1. , 2. a 3. BVC Chodov. 
V modrém MVB chlapců bylo medailové pořadí 1. a 2. Volejbal Sokolov a 3. VK Karlovy Vary. 
Naše 4 trojice z řad Klokanů se v zeleném MVB umístily na 1.,2.,5., 9.místě a opanovaly stupně vítězů. 

Vítězem se stala trojice Anežka Chládková-Barbora Blažková-Khuslen Ariunbold a na stříbrné medaile dosáhla 
trojice Karolína Hamplová-Viktorie Ivanjuková-Sunder Otgontsetseg. V oranžovém MVB se našich šest dvojic 
umístilo na 1.,14.,16.,18.,21.,22.místě. Vítězem oranžové barvy se stala dvojice dvojice talentovaných hráčů Dulguun 
Batmunkh-Amgalan Ariunbold, která dokázala o den dříve v červené barvě mezi staršími hráči vybojovat bronzové 
medaile. Pět týmů jsme nasadili do červené barvy a ty se umístily na 3.,4.,8.,11.,18.místě. Ve žluté barvě se 
výkonnostně vyšvihly všechny tři nasazené týmy Klokanů účastí ve finálové skupině o 1.místo, ve které nakonec 
obsadily 2.,4.,5.místo. Stříbrné medaile vybojovala dvojice Matyáš Toth-Tomáš Jedlička. V modrém MVB chlapců 
naší trojici těsně pouze o skóre utekla bronzová medaile a kluci nakonec skončili na 4.místě. Holky z modrého MVB 
předvedly pěkný výkon a z 10 zápasů vyhrály čtyři, což stačilo na 8.místo z 12 týmů. 

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. Máme z toho moc velkou radost, jak díky 
Vám všechno výborně klapalo. Velké díky. Nesmíme zapomenout poděkovat Vítkovi Dvořákovi ze Sokolova, který 
rychlým způsobem zpracovával výsledky a připravoval rozpisy zápasů, čímž pořadatelům ušetřil mnoho práce. 

Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za finanční podporu tohoto turnaje z grantového systému a 
samozřejmě i za celoroční podporu našeho spolku. 
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