17.03.22 23:45

FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ
Žákyně, kadetky a juniorky mají
dobojováno
Mladší žákyně skončily na 8. místě v základní části a nepostoupily tak mezi nejlepší čtyřku,
která bojuje o titul přeborníka kraje. Starší žákyně taktéž nepostoupily do finálového turnaje
a umístily se na 13. místě.
Kadetky se v základní části krajského přeboru umístily na 4. místě. Na finálovém turnaji toto
umístění zopakovaly, výsledkem pro holky je tedy 4. místo.
Juniorky se po základní části rovněž umístily na 4. místě a na finálovém turnaji sahaly po
celkovém vítězství. Bohužel s přispěním dvou zranění nebyly schopné podat nejlepší možný
výkon a obsadily tedy celkové 2. místo v krajském přeboru. Děkujeme, holky.
Minivolejbalové soutěže a soutěže dospělých se v březnu ještě dohrávají.
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FOTOGALERIE ČESKÉHO POHÁRU KADETEK

JARNÍ TURNAJ NADĚJÍ
Po dvouleté pauze opět
2.-3. dubna u nás v hale
2. a 3. dubna u nás v hale opět chystáme obří Jarní turnaj nadějí, kdy se v sobotu představí
minivolejbalisté červené a modré kategorie, v neděli poté borci a borkyně z oranžové a žluté
kategorie. Turnaj je organizován v rámci naší osvědčené česko-polské spolupráce.
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FOTOGALERIE JARNÍHO TURNAJE NADĚJÍ 2019

LETNÍ KEMPY 2022
6. ročník se blíží, přihlášky spuštěny
Z našich oblíbených letních kempů je již školák! 6. ročník se nezadržitelně blíží, přihlášky jsou
spuštěny, na 3. turnusu máme ještě místo, proto neváhejte a hlaste se. Těšíme se na Vás!

PŘIHLÁŠKY NA KEMPY
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ŠKOLENÍ TRENÉRŮ
Seminář "Hry v tréninku dětí"
30. března se nás ve sportovní hale (Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec) uskuteční
školení trenérů. Seminář je určený všem trenérům dětí, kteří se s nimi chtějí na tréninku bavit
a budovat v nich opravdovou lásku ke sportu bez ohledu na to, jaký sport to nakonec bude.

BLIŽŠÍ INFO A PŘIHLÁŠKY

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH
Školení rozhodčích III. třídy
10., 17. a 21. května proběhne školení rozhodčích III. třídy. Pro bližší informace navštivte náš
web.

BLIŽŠÍ INFO A PŘIHLÁŠKY
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HLEDÁME TRENÉRY/TRENÉRKY

DOMÁCÍ ZÁPASY - BŘEZEN
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Ve sportovní hale
1. liga žen
18. 3. 2022 od 18.30 hod. Č. Kostelec A – Škola volejbalu České Budějovice
19. 3. 2022 od 10 hod. Č. Kostelec A – Škola volejbalu České Budějovice

Krajský přebor žen (dvojzápas)
26. 3. 2022 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec B – VK Hradec Králové

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY

WWW.VOLEJBALCK.CZ

V dubnu na slyšenou!
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