
                                    Výsledky 4.kola modrého minivolejbalu dívek 

 

Posledním turnajem, který jsme v roce 2014 organizovali, bylo 4.kolo modrého minivolejbalu dívek. 

Pořadatelem tohoto kola byl VK Baník Sokolov pod vedením Jaroslava Chocholy.  

Turnaj se odehrál bez problémů a určil následující pořadí: 

 

1.) VK Karlovy Vary 1 

2.) BVC Chodov 3 

3.) BVC Chodov 5 

4.) BVC Chodov 1 

5.) BVC Chodov 2 

6.) VK Baník Sokolov 1 

7.) BVC Chodov 4 

8.) VK Karlovy Vary 2 

9.) VK Baník Sokolov 2 

10.) VK Karlovy Vary 3 

 

Během turnaje jsem si udělal pár poznámek k výkonům jednotlivců i celých družstev, o které bych se 

s Vámi rád podělil.  

- Je výrazný rozdíl v počtu chyb u jednotlivých družstev. Já to v těchto kategoriích podrobně 

sleduji a zastávám názor, že je cenné to, že jsou některá děvčata schopna hrát plynule bez 

tzv. nevynucených chyb. Viděl jsem i zápasy, kde družstvo které prohrálo prakticky nedělalo 

nevynucené chyby, ale ztrácelo jen ty výměny, které ukončil soupeř útokem, či úderem na 

zem. Trenéři by měli apelovat na to, aby se hráči dopouštěli co nejmenšího počtu 

nevynucených chyb. (auty, zkažená podání,nečisté údery a podobně) 

- Ve hře se stále vyskytuje prvek jedné ruky, což si některé hráčky přenesly ze zeleného 

minivolejbalu. Není pravda, jak někteří tvrdí, že tento prvek hráčky používají v situacch, kdy 

by mohly hrát bagrem, či prsty. Naopak hrají jednou rukou v mezních situacích a vyberou díky 

tomu i zdánlivě ztracené míče. Tento prvek do hry patří!! 

- V této soutěži aplikujeme pravidlo, že první balon po podání nesmí přijímající družstvo vrátit 

na první zpět k soupeři. Toto se prakticky nevyskytuje a hráčky se automaticky snaží udržet 

míč na své straně hřiště. 

- Většina hráček z první skupiny se nebojí spadnout na zem. Vybírání v pádu a pády obecně 

jsou pro hráčky součástí hry, padají automaticky, nemají strach a to je cenné. 

 

Štěpán Javůrek 

 


