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VYDA¤ENÁ MINIVOLEJBALOVÁ NEDùLE

DruÏstvo minivolejbalu oddílu ASK Blansko.

V nedûli 19. 4. 2015 se uskuteãnilo po-
slední kolo Barevného jihomoravského
minivolejbalu mlad‰ího Ïactva. Jako jiÏ
tradiãnû, vzhledem k obrovskému poãtu
t˘mÛ, se konal v mûstské sportovní hale
KP Brno na Vodové ulici. Byl urãen pro
v‰echny vûkové kategorie, tzn. pro mlad-
‰í Ïactvo od 4. do 7. tfiídy. 

Z celkového neuvûfiitelného poãtu 168 t˘-
mÛ z celé Moravy, bylo také 8 z volejbalové-
ho oddílu ASK Blansko.  A sv˘mi v˘kony
a v˘sledky svoje trenéry potû‰ili. Nejlep‰ího
v˘konu dosáhl v modré kategorii t˘m ve slo-
Ïení Katka Kuchafiová, Ondra Novotn˘
a Monika ·tûpánková, ktefií skonãili na v˘-
borném 2. místû. Dal‰í t˘m v této kategorii ve

li na 2. místû, kdyÏ aÏ do posledního míãe
bojovali o prvenství, které by znamenalo po-
stup na oblastní finále do Hradce Králové.

Je potû‰itelné, Ïe nám zájemci o tento
krásn˘, ale zároveÀ nároãn˘ sport neustá-
le pfiib˘vají. Pfiípadné dal‰í roãníky naro-
zení 2001-2003 mezi námi rádi pfiivítáme.
Pfiijìte mezi nás kaÏdé pondûlí a stfiedu
od 18.00 hodin do sportovní haly TJ âKD
Blansko, Údolní 10, Blansko.

Tímto skonãila halová ãást sezony a je
pfied námi sezona venkovních turnajÛ,
v mûsíci kvûtnu to budou turnaje v Brnû,
Újezdu u Brna a Ti‰novû.

Michal Souãek, pfiedseda volejbalového oddílu
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sloÏení Vája Bezdûková, Laura
Matu‰ková a Tobias Slanina obsa-
dili 4. místo.

Vítová Magda, Koufiilová Ema
a Straková Mí‰a v zelené kategorii
skonãili na 5. místû. V ãervené ka-
tegorii jsme mûli v turnaji tyto hrá-
ãe: Stefanie Matalová, Jana
Stehlíková, Adam Trávníãek,
Simona Svobodová, Îaneta
DoleÏelová a ti skonãili s následují-
cími umístnûními: 4., 5. a 7. místo.

V nejmlad‰í, oranÏové katego-
rii, skonãila dvojice Denisa
Skfiipská a Katka Va‰íãková na 4.
místû, druhá dvojice Tom
Novotn˘ a Matûj Souãek skonãi-

Den s KUBBEM

KDY? V nedûli 24. 5. 2015 
9.00 – 9.30 - ukázka, registrace
9.30 – 16.00 – turnaj
Kategorie: dvou aÏ ‰estiãlenná druÏstva
Startovné: mládeÏ neplatí, dospûlí 50 Kã

KDE?
Hfii‰tû ve dvofie Gymnázia Rájec –
Jestfiebí
Komenského 240, Rájec - Jestfiebí

S SEBOU: 
Sportovní obleãení, elán, dobrou ná-
ladu. Ostatní sportovní vybavení na
turnaj vám rádi zdarma zapÛjãíme.

Více informací: 
www.gymnaziumrajec.cz, 

tel.: 603 588 369

Mediálním partnerem 
akce jsou 

Kubb – stará, údajnû vikingská venkovní spoleãenská hra pro dvû druÏstva.


