
3.kolo Karlovarské ligy minivolejbalu sezóny 2019-2020 
Mladí „Klokani“ se ve dnech 11.1.-12.1.2020 zúčastnili 3.kola Karlovarské ligy minivolejbalu v Sokolově. V 

konečném součtu Klokani vybojovaly 6 medailí z celkových 18, z čehož hráčům třikrát cinklo zlato, jednou stříbro a 
dvakrát bronz.  

V sobotu se naše 4 družstva zúčastnila turnaje „žlutého“ minivolejbalu a v silné konkurenci 18 týmů 
skončily na 8., 9., 12. a 13. místě. Dva týmy oranžového MVB se prezentovaly odlišnými výkony. Dvojice Kateřina 
Blažková-Kristýna Valešková po celou dobu turnaje předváděla výborný soustředěný výkon, jehož výsledkem bylo 
trochu smolné 4. místo z 18 týmů. Druhá dvojice Matyáš Toth-Tomáš Jedlička se bohužel v kvalifikační skupině 
prezentovala roztěkaným nesoustředěným výkonem a nekvalifikovala se do finálové skupiny o 1. místo. Nakonec 
kluci obsadili 7. místo. 

V neděli se naše 3 družstva zúčastnila turnaje „červeného“ minivolejbalu a výsledkem bylo konečné 
umístění na 1., 9. a 23. místě z 24 týmů. Zlaté medaile vybojovala ostřílená dvojice Dulguun Batmunkh-Amgalan 
Ariunbold. Druhá dvojice Vít Bureš-Jiří Kogout se výrazně zlepšila od posledního společného turnaje a 9. místo je 
skvělé.  

Největších úspěchů v neděli dosáhli dva týmy zeleného MVB a dva týmy kluků a holek v modrém MVB. 
Týmové jedničky v zeleném MVB, ve složení Adina Follprecht-Štěpán Jedlička-Matyáš Nushart, získaly po 
výborných výkonech zlaté medaile. Bronzové medaile ze zeleného MVB, svoje první, si odváží trojice ve složení Eva 
Bucharová-Anna Flajsová-Jiří Bránický. Holky modrého MVB skončily ze 12 družstev na 1. a 2.místě. Zlato si 
vybojoval tým ve složení Anežka Chládková-Viktorie Ivanjuková a stříbro trojice Karolína Hamplová-Barbora 
Blažková-Natálie Kovandová. Kluci skončili ze 13 družstev na 2. a 6.místě. Stříbro si vybojoval tým ve složení 
Celmeg Batmunkh-Daniel Jeníček. 

            Velkou radost máme s úspěšným zapracováváním nových hráčů a hráček, kteří s volejbalem začaly 
teprve v září letošního roku, do hráčských sestav. Především ve žlutém MVB, ale také v červeném, kde je to opravdu 
náročné pro hráče, kteří začnou s minivolejbalem až když věkově spadají do červeného MVB. 

             Všem hráčům děkujeme za výborné sportovní výkony a blahopřejeme medailistům. 
          (VA-K) 

 
 
 


