
Závěrečné turnaje KP žactva ve volejbalu 
 
V sobotu 26.3.2022 mladší žáci odehráli závěrečný turnaj krajském přeboru v Karlových Varech v Hale míčových 

sportů.  V dlouhodobé soutěži čítající celkem 6 turnajů v sezóně 2021/2022, které se účastní 6 družstev z Jirkova, Ústí nad 
Labem, Sokolova, Kraslic, Karlových Varů a Aše, se v 6.kole Klokanům z Aše nedařilo.  Klokani prohráli všechny zápasy a pouze 
v jednom zápase s Ústím nad Labem jsme urvali jeden set. Ostatní zápasy skončili prohrou 2:0. V konečné tabulce KP skončili  
kluci a holky na 5. místě. Hráči: Batmunkh D., Jedlička Š., Ilianov V., Jedlička T., Flajsová A., Bucharová E., Toth M. a Šimečková 
M. a trenér Martin Štecher. 

V neděli 27.3.2022 starší žáci v závěrečném 7.kole KP ve volejbalu v Plzni. Bohužel už před turnajem nebyla šance 
posunu v celkové tabulce na 3. místo před Jirkov a na 4. místě jsme měli veliký náskok. I přesto hlavním cílem bylo vyhrát 
všechny zápasy, ale díky jakési ospalosti našich hráčů v prvním zápase jsme dostali lekci od Plzně. Nakonec z 5 zápasů kluci 
vyhráli 3 a dvě porážky si odnesli ze zápasů s Plzní (2:0) a s Ústím nad Labem (2:1). V konečné tabulce KP tří krajů kluci udrželi 4. 
místo a v Karlovarském kraji se stali v sezóně 2021/2022 „Krajskými přeborníky starších žáků“.  Hráči: Karlík V. 
(smečař,blokař), Karlík O. (smečař,blokař), Batmunkh C. (smečař), Jeníček D. (nahrávač), Hnitka J. (smečař), Batmunkh D. 
(nahrávač), Nushart M. (smečař),  Jedlička Š. (smečař) a trenéři Martina Pospíšilová a Martin Štecher. 

Moc děkujeme mladším a starším žákům za vzornou reprezentaci spolku během celé sezóny 2021/2022. 
Díky vítězství starších žáků v KP Karlovarského kraje se budeme účastnit předkola MČR ve volejbalu starších žáků 

v Nymburku, které se koná ve dnech 15.4.-16.4.2022. 
Spolek VA-K z.s. velice děkuje Městu Aš za finanční podporu celoroční činnosti našeho spolku a také 

děkujeme za individuální dotaci na účast starších žáků v předkole MČR v Nymburku. 
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