
"Než půjdeme na prázdniny", tak si ještě zahrajeme 

Volejbal Aš – Klokani z.s. dne 12.6.2022 uspořádal turnaj v minivolejbalu dětí a mládeže ve třech kategoriích 
barevného minivolejbalu.  

Žlutého MVB se zúčastnilo 5 týmů, které odehrály kvalifikačních i finálovou část v jedné skupině s celkovým počtem 20 
zápasů, kdy ve skupině hrál každý s každým. Vítězem žlutého MVB se stal tým „Tygři“ ve složení Jakub Řezáč-Temuulen 
Enkhbat. Na druhém místě skončila dvojice Ester Štěrbová-Sifie Kuzmová s názvem týmu "Vlci" a třetí místo vybojoval tým 
"Míšové" ve složení Michal-Alan Pech. 

Červeného MVB se zúčastnilo 7 dvojic, které odehrály celkem 18 zápasů ve 2 skupinách v kvalifikační i finálové části. 
Vítězem červeného MVB se stal tým „A máš to““ ve složení Tomáš Jedlička-Matyáš Toth. Na druhém místě skončila dvojice 
Tomáš Makrlík-Tengis Enkhbat s názvem týmu "Draci" a třetí místo vybojoval tým "Lišky" ve složení Nella Peksová-Kateřina 
Rewczuková. 

Modrého MVB se zúčastnilo 5 týmů, které odehrály celkem 20 zápasů systémem každý s každým dvojkolově.. Vítězem 
modrého MVB se stal tým „Popeláři“ ve složení Dulguun Batmunkh-Ondřej Karlík-Štěpán Jedlička. Stříbrnou pozici 
vybojoval tým „Kuřata“ ve složení Kateřina Blažková-Vojtěch Karlík-Anežka Chládková. Na bronz dosáhla trojice Viktorie 
Ivanjuková-Natálie Kovandová-Valentino Ilianov pod názvem týmu "Vafle". 

V turnaji bylo odehráno celkem 58 zápasů s celkovým počtem zúčastněných hráčů v počtu 39 dětí z Aše a okolních 
obcí. 

Součástí turnaje byl opět turnaj rodičů 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 7 dvojic žlutého MVB a 11 dvojic červeného MVB, 
které odehrály systémem každý s každým celkem 37 zápasů ve dvou barvách. Výsledky z turnaje „rodiče-děti“ byly vyhlášeny 
samostatně pro každou barvu zvlášť, a tak bylo vidět po vyhlášení na palubovce mnoho šťastných oceněných hráčů. Vítězem 
turnaje „rodiče-děti“ se staly rodinné dvojice Enkhbatových (žlutý MVB), Hrabčákových (žlutý MVB), Soprových (červený 
MVB) a Tothových (červený MVB). 

Průběh byl bezproblémový, děti nádherně fungovaly při rozdělování dvojic na jednotlivé kurty a výsledkem jejich 
snažení byly drobné odměny pro všechny při vyhlašování výsledků turnaje. Rodiče si vyzkoušeli a osobně zažili, co už se jejich 
děti naučili z volejbalového umění. 

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, Gymnázium Aš, rodičům všech hrajících dětí, 
pořadatelům z řad členů našeho spolku a pořadatelům z řad rodičů a jiných kamarádů. Speciální dík patří Klárce Blažkové za 
obsluhu bufetu v hale. 

 
        (VA-K) 


