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Mistrovství České republiky veteránů nad 40 let začíná kvalifikací. Hrají se tři základní kvalifikační 
turnaje a jeden semifinálový kvalifikační turnaj v měsících únor - duben. Vyvrcholením je finálový 

turnaj, kde se střetne 12 nejlepších týmů z kvalifikací. 

Turnaj je dvoudenní a při tomto turnaji se pořádá také turnaj žen. Po prvním hracím dni je 
připraven velký společenský večer, kterého se stabilně účastní na 120 volejbalistů a příznivců 

tohoto sportu. 
 

Finále se koná v Chocni 24. – 25. dubna 2021. Ve finálovém turnaji se bojuje o               
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     Každoročně se tohoto mistrovství účastní ke dvaceti družstvům z celé České republiky.Na 
jejich soupiskách je mnoho vynikajících reprezentantů a bývalých a současných extraligových 
hráčů.  
 
    Tento prestižní turnaj má už dlouholetou tradici. Koná se již od roku 1995. 
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-    jméno firmy uvedeno v oficiálním názvu finálového turnaje M-ČR 
-    umístění reklamních panelů 
-    umístění propagačních stánků a materiálu   
-    předání cen na kvalifikačních resp. finálovém turnaji zástupcem firmy 
-    uvedení názvu firmy (loga) na materiálech týkajících se M-ČR 
- jméno firmy (logo) uvedeno na oficiálních dokumentech M-ČR (bulletiny, plakáty, tiskový 

materiál).  
- uvedení názvu firmy spíkrem na turnaji 
- zástupce firmy předává ceny na slavnostním vyhlašování a má možnost projevu na oficiálním 

ukončení akce 
- VIP účast na GALA večeru k M-ČR ( zahrnuje večeři s nápojem a nocleh pro dvě osoby) 
- logotyp firmy má vyjímečné postavení na všech propagačních materiálech akce 
- možnost firemní prezentace na turnajích (stánky, prodej atd.) 

Možnosti a ceny jsou vždy předmětem ústního jednání a najití správné cesty obou partnerů. Nápady jsou 
vítány a heslo spolupráce je „spokojenost pro všechny“.  

																																																																																											Lubomír	Vašina		-	ředitel	a	hlavní	organizátor	akce	
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1995 – VK České Budějovice,  1996 – VK STRABAG České Budějovice,  1997 – POTRUBÍ Praha,         1998 – LI. CASAG Brno,  1999 – 
VK STRABAG České Budějovice, 2000 – VK STRABAG České Budějovice, 2001 – POLYGLAS Rakovník, 2002 – VK SOKOL Česká 

Třebová, 2003 – POLYGLAS Rakovník, 2004 – VK SOKOL Česká Třebová, 2005 – PF Team Praha, 2006 – VK SOKOL Česká 
Třebová, 2007 – Polyglas Rakovník, 2008 –VSK Staré Město,  2009 – Čtveráci – Aero Odolena Voda, 2010 – Čtveráci – Aero Odolena 

Voda, 2011 – Jižní Stroje,2012 – VSK Rybárny Staré město, 2013 – VSK Rybárny Staré Město, 2014 – VK Liberec, 2015 – VSK Rybárny 
Staré Město, 2016 -  TJ SOKOL Dobřichovice, 2017 – VK Liberec, 2018 - SK Rybník, 2019 – VSK Rybárny Staré Město 
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Komenského	781,	560	02	Česká	Třebová					tel.:	605	415	868,		email.:	ams-lubomir.vasina@seznam.cz		


