
Krajská liga minivolejbalu v Aši a KP starších žákyň 
 
O víkendu 26.2.-27.2.2022 se Klokani počtvrté za dobu své existence ujali role organizátora turnaje Krajské ligy 

minivolejbalu. O bezproblémový průběh dvoudenního turnaje se postarali především členové našeho spolku a rodiče dětí VA-K. 
Turnaje se zúčastnilo v obou dnech celkem 135 hráčů ze 7 oddílů našeho kraje (BVC Chodov, Volejbal Sokolov, VSK 

Baník Sokolov, VK Karlovy Vary, VK Karlovarsko, VSK Tatran Kraslice a Volejbal Aš – Klokani). Sehráno bylo celkem 249 
zápasů v pěti barvách barevného minivolejbalu. 

V sobotu svůj turnaj odehráli hráči žlutého a červeného MVB a v neděli hráči oranžového, zeleného a modrého MVB.  
Ve žlutém MVB bylo medailové pořadí 1. Kraslice, 2. Klokani Aš a 3. BVC Chodov.  
V oranžovém MVB bylo medailové pořadí 1. Klokani Aš, 2. Baník Sokolov a 3. Kraslice.  
V červeném MVB bylo medailové pořadí 1. Klokani Aš, 2. BVC Chodov a 3. Klokani Aš.  
V zeleném MVB bylo medailové pořadí 1. BVC Chodov, 2. Klokani Aš a 3. BVC Chodov.  
V modrém MVB děvčat bylo medailové pořadí 1. Baník Sokolov, 2. Baník Sokolov a 3. VK Karlovy Vary. 
V modrém MVB chlapců bylo medailové pořadí 1. Klokani Aš, 2. Volejbal Sokolov a 3. Volejbal Sokolov. 
Ve žlutém MVB se naše čtyři dvojice umístily na 2., 8., 9. a 10. místě. Stříbrnými medailisty žluté barvy se stala dvojice 

dvojice hráčů Jakub Řezáč-Temuulen Enkhbat. Vítězem oranžové barvy se stala dvojice hráčů Martin Resl-Marek Vojtko. Zbylé 
dvě dvojice Klokanů se umístily na 5. a 16. místě. V červeném MVB jsme nasadili největší počet 7 dvojic, které vybojovaly 
umístění na 1., 3., 5., 8., 11., 13. a 15. místě. Vítězem kategorie se stala dvojice Matyáš Toth-Tomáš Jedlička a bronzové medaile si 
pro sebe urvala děvčata Kateřina Rewczuková-Nella Peksová. Naše 3 družstva z řad Klokanů se v zeleném MVB umístila na 2., 5. 
a 6. místě. Druhé místo obsadila trojice Kateřina Blažková-Matyáš Toth-Tomáš Jedlička. Modrý MVB chlapců ovládla smíšená 
dvojice Klokanů ve složení Dulguun Batmunkh-Adéla Kašparová. V modrém MVB dívek jsme nominovali nováčkovskou dvojici 
Adéla Drdová-Karolína Vochomůrková, které prokázaly velkou odvahu, protože se poměřily s děvčaty o mnoho zkušenějšími a 
vyhranějšími, které se volejbalu věnují už 5 let. Přesto se holky nezalekly a hrály. 

Všem dětem děkujeme za parádní reprezentaci spolku a moc děkuji všem pořadatelům z řad členů našeho spolku a 
rodičům dětí VA-K za perfektní odvedenou práci během víkendu. Máme z toho moc velkou radost, jak díky Vám všechno 
výborně klapalo. Velké díky. 

Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za finanční podporu tohoto turnaje z grantového systému a samozřejmě i za 
celoroční podporu našeho spolku. 

 
O stejném víkendu jako KLM se v neděli 27.2.2022 odehrálo 3. kolo turnajů krajského přeboru starších žákyní ve 

volejbalu v Sokolově. Na turnaj jsme odjeli v plné sestavě s 8 hráčkami. Děvčata odehrála opět skvělý turnaj s báječnou 
atmosférou uvnitř týmu a znovu si vylepšila turnajovou úspěšnost, protože vyhrála dokonce dva zápasy ze tří. Poprvé holky 
porazily tým Sokolova „C“  se skóre 2:0 na sety a opakovaně porazily tým BVC Chodov „B“ s výsledkem 2:1.  Prohru jsme utrpěli 
jen od Sokolova „B“ v poměru 0:2. Škoda jen, že holky mají v sezóně jen 4 turnaje, a že tento turnaj byl závěrečný. Nicméně se 
velice těšíme na další sezónu. Hráčky: Hamplová K. (nahrávka), Sluková M. (blok), Flajsová A. (smeč), Bucharová E. (smeč), 
Barnová M. (blok), Týmová M. (smeč), Tobolíková K. (nahrávka), Bucharová L. (smeč) a trenér Štecher M. 

Moc děkujeme starším žákyním za vzornou reprezentaci spolku během celé sezóny 2021/2022. 
(VA-K) 


