
Krajský přebor žáků ve volejbalu v Aši 
 
O víkendu 5.-6.2.2022 se v Aši konal, historicky poprvé, Krajský přebor mladších a starších žáků ve volejbalu. 

Pořadatelství se ujal náš spolek Volejbal Aš – Klokani z.s. a s velkou pomocí svých dospělých členů se oba turnaje velice vydařily 
bez zádrhelů a v dobré náladě. 

V sobotu svůj turnaj odehráli starší žáci, pro které to bylo již 5. kolo dlouhodobé soutěže.  Opět jsme doufali ve 
zlepšení výsledků oproti předchozímu kolu a kluci to opět neuvěřitelně dokázali, k čemuž pomohla i dobrá atmosféra mezi diváky. 
Ze čtyř zápasů kluci vyhráli 3 a turnaj dokončili pouze s jednou prohrou. K velké škodě se turnaje nezúčastnilo družstvo z Teplic, 
které mělo personální problémy. Naši hráči prohráli jen s Ústím nad Labem (2:1) a poprvé se jim podařilo porazit nejlepší tým 
soutěže Plzeň. V celkové tabulce KP kluci udrželi 4. místo a na 3 body se přiblížili  třetímu týmu soutěže VK Jirkov-Ervěnice. 
Rozhodne poslední turnaj sezóny v Plzni, kde by jsme se chtěli probojovat na konečné třetí místo v KP. Velice milým bodem 
sobotního turnaje bylo dodatečné předání zlatých medailí, diplomů a poháru družstvu mladších žáků ze sezóny 2019/2020, 
kterým se stalo naše družstvo Klokanů a které se stalo Krajským přeborníkem. Dnes tito kluci bojovali již v kategorii starších žáků 
a všem hráčům, kteří se podíleli na tomto úspěchu moc gratulujeme. 
Hráči: Karlík V. (smečař,blokař), Karlík O. (smečař,blokař), Batmunkh C. (smečař), Jeníček D. (nahrávač), Hnitka J. (smečař), 
Batmunkh D. (nahrávač), Nushart M. (smečař), Bureš V. a trenér Martin Štecher. 

V neděli mladší žáci odehráli také 5. kolo turnaje v krajském přeboru. Po minulém turnaji v Jirkově, který odehráli 
mimořádně dobře, se nám v domácím prostředí příliš nedařilo. Pouze v prvním zápase proti Karlovým Varům „B“ jsme potvrdili 
roli favoritů a suverénním výkonem jsme vyhráli 2:0. Bohužel ve zbylých třech zápasech jsme tahali za kratší konec provazu a 
výsledkem jsou tři prohry v poměru 2:0. Turnaje se nezúčastnilo družstvo ze Sokolova, které mělo také personální problémy. V 
celkové tabulce KP jsou kluci a holky na 5. místě a v posledním turnaji už nemají šanci posunout se výš. Hráči: Batmunkh D., 
Bureš V., Flajsová A., Bucharová E., Toth M. a Šimečková M. a trenér Martin Štecher. 

Závěrem musíme moc poděkovat Klárce a Katce Blažků za zajištění chodu bufetu v sobotu a za nedělní vedení bufetu 
Pavle a Zdeňkovi Bucharů. Rozhodcovských rolí se skvěle zhostili: K. Dobeš, I. Bajcar, D. Jeníček, J. Karlíková, J. Hnitka a D. 
Peksa. Role zapisovatelek a zapisovatelů se ujali: L. Kašparová, V. Ivanjuková, A. Chládková, B. Blažková, C. Batmunkh a 
O.Karlík. 
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