
 

2.kolo karlovarské ligy minivolejbalu sezóny 2019-2020 
 
Mladí „Klokani“ se ve dnech 23.11.-24.11. zúčastnili 2.kola Karlovarské ligy minivolejbalu v Chodově. V 

konečném součtu Klokani vybojovaly 5 medailí z celkových 18, z čehož hráčům dvakrát cinklo zlato i bronz a jednou 
stříbro.  

V sobotu se naše 4 družstva zúčastnila turnaje „žlutého“ minivolejbalu a naše týmové jedničky, ve složení Matyáš Toth-
Tomáš Jedlička, suverénně bez prohraného zápasu zvítězily. Zbylé tři týmy v silné konkurenci 26 týmů skončily na 13., 15. a 18. 
místě a od posledního turnaje se herně výrazně zlepšily. Dva týmy červeného MVB se prezentovaly odlišnými výkony, kdy dvojice 
Vít Bureš-Dulguun Batmunkh vybojovala bronzové medaile z 31 týmů a druhá dvojice celkově obsadila 29. místo. 

V neděli se naše 4 družstva zúčastnila turnaje „oranžového“ minivolejbalu a výsledkem bylo konečné umístění na 4., 
10., 19. a 20. místě z 28 týmů a naše týmy se herně neztratily. Největších úspěchů v neděli dosáhli tři týmy zeleného MVB a dva 
týmy kluků a holek v modrém MVB. Týmové jedničky v zeleném MVB, ve složení Adina Follprecht-Karolína Školová-Matyáš 
Nushart, získaly po dobrých výkonech bronzové medaile. Konečné umístění ostatních týmů zelených bylo 5. a 7. Hráči a hráčky 
modrého MVB se v nabité konkurenci neztratily a po měsíci prokázaly výsledkové zlepšení, které jde ruku v ruce se zlepšením 
herním. Holky skončily ze 14 družstev na 2. a 6.místě. Stříbro si vybojoval tým ve složení Anežka Chládková-Karolína Hamplová-
Viktorie Ivanjuková. Kluci skončili ze 14 družstev na 1. a 7.místě. Zlato si vybojoval tým ve složení Celmeg Batmunkh-Sunder 
Otgontsetseg. 

Velkou radost máme s úspěšným zapracováváním nových hráčů a hráček, kteří s volejbalem začaly teprve v září 
letošního roku, do hráčských sestav.  

Všem hráčům děkujeme za výborné sportovní výkony a blahopřejeme medailistům. Dále moc děkujeme rodičům s 
odvozem hráčů na zápasy a trenérům za dobrou práci s dětmi. 
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