
"Než půjdeme na prázdniny", tak si ještě zahrajeme 

Volejbal Aš – Klokani z.s. dne 15.6.2019 uspořádal turnaj v minivolejbalu dětí a mládeţe ve třech kategoriích 
barevného minivolejbalu –ţlutém, červeném a modrém.  

Ţlutého MVB se zúčastnily 3 dvojice, které odehrály celkem 9 zápasů systémem kaţdý s kaţdým (3x). Vítězem ţlutého 
MVB se stal tým „Růţe“ ve sloţení Agáta Čokinová-Nela Motyčková. Na druhém místě skončila dvojice Nella Peksová-
Kateřina Blaţková s názvem týmu "Chipsy" a třetí místo vybojoval tým "Kings" ve sloţení Sophie Tothová-Jiří Bránický. 

Červeného MVB se zúčastnilo 7 dvojic, které odehrály celkem 21 zápasů systémem kaţdý s kaţdým. Vítězem červeného 
MVB se stal tým „Hraboši“ ve sloţení Celmeg Batmunkh-Karlík Vojtěch, který zvítězil pouze o skóre nad týmem „Bobři“ ve 
sloţení Ondřej Karlík-Dan Jeníček. Bronzový stupínek obsadila dvojice Amgalan Ariunbold-Dulguun Batmunkh pod názvem 
týmu "Nuly". 

Modrého MVB se zúčastnilo 6 trojic, které odehrály celkem 15 zápasů systémem kaţdý s kaţdým. Vítězem modrého 
MVB se stal tým „Hnídy“ ve sloţení Jaroslav Hnitka st.-Jaroslav Hnitka ml.-Veronika Jeníčková, který suverénně zvítězil ve 
všech svých zápasech.  Stříbrnou pozici vybojoval tým „LDS“ ve sloţení Lucie Kašparová-Sandra Söllnerová-Dulguun Batmunkh. 
Na bronz dosáhla trojice Celmeg Batmunkh-Karlík Vojtěch-Karlík Ondřej pod názvem týmu "Plevel". 

 
V turnaji bylo odehráno celkem 45 zápasů s celkovým počtem zúčastněných hráčů v počtu 38 dětí z Aše, Hranic a 

okolních obcí, které jsou organizované ve spolku Volejbal Aš – Klokani z.s. (VA-K). Bohuţel se turnaje nezúčastnily děti z VK Aš 
a ze ZŠ Hranice. 

Součástí turnaje byl opět turnaj rodičů svými dětmi v barevném minivolejbalu, kdy dvojice hrála dle pravidel příslušné 
barvy MVB, do které patří dětský člen dvojice. Celkem se přihlásilo do turnaje 7 dvojic, které odehrály ve dvou skupinách celkem 
12 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 Peksů a Motyčků. 

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) 


