MLADÍ ČESKOTŘEBOVŠTÍ VOLEJBALISTÉ „MISTRY ČESKÉ REPUBLIKY ČOS“
V MINIVOLEJBALE A MLADŠÍCH ŽÁCÍCH
OTEVŘENÝ TURNAJ SE HRÁL JAKO MEMORIÁL EMILA VYDRY A BOHUSLAVA BERANA
O víkendu se sešla v České Třebové, žákovská špička z celé České republiky. 52 družstev
sehrálo na kurtech Na Skále neuvěřitelných 134 zápasů. Troufám si tvrdit, že je to rekord
odehraných utkání za víkend nejenom v České Třebové. Mladší žáci a minižáci nemají své
mistrovství a tak jsme využili příležitosti, kdy se konalo Mistrovství ČOS a turnaj jsme pořádali
po dohodě s vedením sokolů jako otevřené. A vyplatilo se. Vyšlo parádně počasí (ikdyž
v neděli foukalo, více než je zdrávo) a organizačně vše vyšlo na výbornou. Potěšitelné je, že
jsme jako organizátoři sklidili úctu a obdiv k bezproblémovému průběhu vedení turnajů. Pro
nás je však největší odměnou obrovský úspěch našich nejmladších volejbalových nadějí, kteří
se pohybují v absolutní špičce mládežnického volejbalu v ČR. Připomeňme si jaká družstva o
víkendu reprezentovala naše město. Minižáci ročník narození 2000 a mladší, minižáci ročník
1998 a mladší a mladší žáci.
V sobotu odehrála naše družstva celkem 27 zápasů z toho šestnáct vítězně a desetkrát
prohrálo.
„A“ družstvo se stalo „MISTREM ČR ČOS pro rok 2012“ a v otevřeném turnaji prohrálo pouze
v nervy drásajícím finálovém duelu s družstvem ze Znojma 2:1 na sety ( a to byli naši hráči
věkově o rok mladší).
„B“ družstvo skončilo na pěkném osmém místě a dvoutisícovky ve své kategorii na místě
osmém.
POŘADÍ MINIŽÁKŮ SOBOTA - ROČNÍK 1998:
1.VK PEGAS ZNOJMO „A“
2.TJ.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. „A“ - L.Vašina, M.Blažek, A.Král
3.VK DHL OSTRAVA „A“
4.ČZU PRAHA ,,A‘‘
5.T.J.SOKOL BEDŘICHOV
8.T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. „B“ - T.Strnad, Š.Chládek, R.Šulc
a další pořadí………….

POŘADÍ MINIŽÁCI SOBOTA -ROČNÍK 2000:
1.BRNO „A“
2.T.J.SOKOL BEDŘICHOV
3.T.J.SOKOL MNICHOVO HRADIŠTĚ
4.SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ
5.T.J.SOKOL ŠLAPANICE

7.T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. - Š.Horáček, D.Jaško, O.Batěk, M.Stieber, M.Vodička
další pořadí……….

a

V neděli pokračoval turnaj Mistrovstvím ČR ČOS v mladším žactvu. Den byl opět teplý a
slunečný, ale vítr, který dul i na uzavřené Skále byl silný a hráči se museli poprat mimo hru i
s ním. Nic však nezabránilo opět výborným a zajímavým utkáním. Naši kluci opět předváděli
své umění na hranici svých možností a získali si mnoho povzbuzujících fandů nejenom z řad
rodičů, diváků, ale i samotných hráčů. A opět na našich rukách zůstali hráči z Prhy, Brna,
Ostravy a dalších týmů. Jedinou porážku nám uštědřilo ve finále družstvo ze Znojma. I přesto
nás zdobí „TITUL MISTRA ČR ČOS“ PRO ROK 2012.
POŘADÍ MLADŠÍ ŽÁCI NEDĚLE
1.VK PEGAS ZNOJMO
2.T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II. - R.Šulc,L.Vašina,P.Štembírek,M.Blažek,T.Strnad,Š.Chládek,A.Krá l
3.ČZU PRAHA
4.VK DHL OSTRAVA
a další pořadí ………

POŘADÍ MLADŠÍ ŽÁKYNĚ NEDĚLE
1.T.J.SOKOL BEDŘICHOV
2.VK PEGAS ZNOJMO
3. BRNO
a další pořadí …………
Na nejmladší žákovskou kategorii se hrál opravdu výborný volejbal. Domácí opět nestačili
v otevřeném turnaji na družstvo ze Znojma, které má v republice výsostné postavení a lidé
kolem Dana Kasana to opravdu dělají skvěle. Nejenom že mají početnou volejbalovou základnu,
ale i somatotypem mají dobře sestavené družstvo. A opět musím vyzdvihnout naši účast
v absolutní republikové špičce. Škoda jen, že se pereme v naší České Třebové o volejbalovou
základnu (dalo by se dosáhnout určitě výše). Obrovské poděkování si zaslouží všichni
pořadatelé,hráči oddílu a rodiče, kteří měli na svých bedrech celé pořadatelství především pak,
O.Knížek, M.Knížek, R.Král, L.Horáčková, R.Voclová, L.Vašina ml., . Díky i za pomoc s ubytováním
a občerstvením R.Dobroucké a vedoucí na internátě N.Vašinové.Celý víkend byl důstojnou
vzpomínkou na Emila Vydru a Bohuslava Berana a věřme, že turnaj bude i do budoucna mít ten
nejvyšší kredit turnajů v České republice. Ještě jednou díky pořadatelům, trenérům a hráčům.
Za volejbal Česká Třebová ředitel turnajů Lubomír Vašina

