
Mikulášský barevný minivolejbal 2019 

Volejbal Aš – Klokani z.s. dne 1.12.2019 uspořádal „Mikulášský“ turnaj v minivolejbalu dětí ve třech 
kategoriích barevného minivolejbalu – ţlutém, červeném a zeleném. 

Ţlutého MVB se zúčastnily 3 dvojice a vítězem se stalo druţstvo „Lvů“ ve sloţení Valentýna Veselá-Nella 
Peksová. Druhé místo vybojovalo druţstvo "Tygrů" ve sloţení Ester Štěrbová-Sarah Soprová a bronzovou medaili 
si vybojovalo druţstvo "Klokanů" ve sloţení Marek Vojtko-Theodor Klen. 

Červeného MVB se zúčastnilo 7 dvojic a vítězem se stala dvojice Dulguun Batmunkh-Amgalan Ariunbold 
s názvem týmu „Klobásy“. Druhé místo vybojovalo druţstvo "Drtičů" ve sloţení Tomáš Jedlička-matyáš Toth a 
bronzovou medaili si vybojovalo druţstvo "Maliny" ve sloţení Kateřina Blaţková-Kristýna Valešková. 

Zeleného MVB se zúčastnily 4 týmy a zvítězil tým „Králů“ před týmem „Šunky“. Vítězná čtveřice hrála 
v sestavě Tobiáš Janatka-Jiří Kogout- Kateřina Blaţková-Kristýna Valešková. Stříbrný tým hrál v sestavě Štěpán 
Jedlička-Matyáš Toth-Tomáš Jedlička a bronz si vybojoval tým "Čertů" ve sloţení Adina Follprecht-Karolína 
Školová-Matyáš Nushart. 

V turnaji bylo odehráno celkem 36 zápasů s celkovým počtem zúčastněných hráčů v počtu 20 dětí z Aše a 
okolních obcí, které jsou organizované ve spolku Volejbal Aš – Klokani z.s. 

Součástí turnaje byl turnaj rodičů (popřípadě starších sourozenců) 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 17 dvojic. Ve druhé části turnaje bylo odehráno celkem 40 zápasů. Vítězi turnaje „rodiče-děti“ 
ve třech barvách MVB, které se odehrály turnajově kaţdý s kaţdým, se stali: 

: ţlutý MVB - rodinná dvojice Peksů před děvčaty Veselými 
: oranţový MVB - rodinná dvojice Valešků před chlapci Tothovými 
: červený MVB - rodinná dvojice Ariunboldů před chlapci Batmunkhovými 

Sladkou odměnou vítězů se staly medové perníky, dorty a jiné sladkosti. 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 volejbalovu. 

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 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) 


