
Klokani se rozloučili s rokem 2017 

O víkendu 16.12.-17.12. jsme odjeli na turnaj 3.kola Karlovarské ligy barevného minivolejbalu 

v Chodově, kde se hráčům výsledkově opět dařilo. I přes absence několika dětí kvůli hektické atmosféře před 

vánocemi a každoročně se opakující prosincové chřipkoitidě se nám podařilo urvat několik umístění na 

stupních vítězů. 

Ve žlutém MVB se v sobotu do finálové skupiny o 1. místo probojovala dvojice Dulguun Batmunkh-

Amgalan Ariunbold a nekompromisním výkonem bez prohry ji i vyhrála. 

V červeném MVB, kde jsme měli tradičně největší zastoupení v počtu 4 týmů, se nám do finálové 

skupiny o 1. místo podařilo postoupit dvěma týmům. Výsledkem finálového snažení se stalo 3. místo dvojice 

Anežka Chládková-Celmeg Batmunkh, 6. místo trojice Jarda Hnitka-Dan Jeníček- Khuslen Ariunbold, 14. 

místo dvojice Bára Blažková-Sunder Otgontsetseg a 22. místo dvojice Kristýna Mašková-Karolína Hamplová. 

V neděli hráči z kvalitních výkonů neslevili ani o kousek a oranžoví, kteří si všichni zajistili boj o 1. 

místo, se ve finále neztratili. Dvojice Dulguun Batmunkh-Temuun Ganchuluun obsadila 4. místo a 5. místo 

pro sebe získala dvojice Matyáš Nushart-Martin Křenek. 

V neděli se zeleného MVB zúčastnila jedna trojice a obsadila velice pěkné 7. místo, čímž si kluci 

Vojtěch Karlík-Jan Zouhar-Ondřej Karlík výsledkově pohoršili jen o jedno místo oproti 2.kolu. Pro příště se 

kluci potřebují více soustředit na výkon v základní skupině, kde se nejvíce rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. 

Modrému týmu nejstarších hráčů, kteří hrají plnohodnotný volejbal ve trojici, se podařilo uhrát 

pěkné 9. místo z 20 týmů kraje. Naše věkově mixovaná trojice Verča Jeníčková-Dan Jeníček-Lucka Kašparová 

se v nabité konkurenci neztratila a z turnaje odjížděli s dobrým pocitem. 

Dospělí "Klokani" sehráli 1.kolo Zimní 4.ligy o víkendu 10.12. v Aši na Textilce. Klokaní tým "A" 

postoupil díky vítězství v turnaji do 3.ligy spolu s VK Aš. Klokaní tým "B" na turnaji předvedl velkou 

bojovnost a téměř sebral set i Klokanům "A", ale nakonec to stačilo na pěkné 5.místo a „Béčko“ zůstává ve 

4.lize. Přejeme do dalších bojů více úspěšných přihrávek. 
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