
 

 

Než půjdeme na prázdniny – turnaj v barevném 

minivolejbalu 

Pořadatel : Volejbal Aš – Klokani z.s. 

 

Místo konání : sportovní hala v ulici Gustava Geipela – „Textilka“ 

Termín : neděle 11. 6. 2023, od 9:00 hod. 

Prezentace : neděle 11.6. 2023, od 8:30 hod. ve sportovní hale 

Termín pro přihlášení : do 10.6.2022 do 18:00 hod. 

Složení družstva : družstvo tvoří dva nebo tři hráči dle příslušné barvy; soutěží kluci a  
holky dohromady; v kategorii „Rodiče“ družstvo tvoří rodič a dítě 

 
Soutěžní kategorie : žlutý,oranžový,červený a zelený MVB + kategorie „Rodiče“ 

 

Systém turnaje : podle počtu přihlášených družstev; hraje se na 6-8 menších  
hřištích; kategorie „Rodiče“ bude zahájena od 11:00hod. 

 
Pravidla hry : pravidla minivolejbalu pro školní rok 2022/2023; pravidla  

mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech 
sportoviště 

 
Financování : turnaj je podpořen grantovým systémem města Aše 

Poznámky : povinná je sportovní obuv do tělocvičny 
  : družstva si připraví svůj vlastní název 

: rodiče členů VA-K prosíme o pomoc v podobě upečených  
sladkých či slaných dobrot (koláč, buchty atd.) 

 
Kontakty pro přihlášení: 
Martin Štecher – stechy@seznam.cz, tel. 777 773 709 
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