
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Volejbalový oddíl TJ Svitavy  
– významné akce v závěrečné části halové sezóny 2016/17 

 
1/ Krajský festival barevného minivolejbalu  
    Termín:  sobota 25. 2. 2017 
    Místo konání:  sportovní hala Na Střelnici, Svitavy 
    Čas:   9:00 – 14:00 hod. 
 
Festivaly barevného minivolejbalu jsou určeny začínajícím volejbalistům. Cílem je zapojit do 
zjednodušených forem volejbalu co nejvíce dětí, přivést je k pravidelnému pohybu a umožnit jim 
první prožitky ze sportovního zápolení. Pravidla i rozměry hřišť jsou přizpůsobeny věku. Různá 
náročnost umožňuje zapojit do sportovního soutěžení děti od 6 do 11 let. Celkem se minivolejbal 
hraje v pěti barvách, postupně od nejmladších jsou to žlutý, oranžový, červený, zelený a modrý 
minivolejbal.  
 
Sobotní akce je určená pro družstva Pardubického kraje a budou se hrát barvy červená a modrá. 
Přihlášeno je celkem 70 družstev (37 červený, 33 modrý minivolejbal) z celého kraje. 
Nejlepší týmy získají medaile, za předvedené výkony, bojovnost i sportovní nadšení však budou 
odměněna všechna družstva. 

 
 

2/ Mistrovství České republiky mladších žáků 
    Termín:  22. – 23. 4. 2017 
    Místo konání: sportovní hala Na Střelnici, Svitavy 
 
Po velkém úspěchu v minulé volejbalové sezóně (2015/16), kdy svitavští mladší žáci vybojovali na 
MČR bronzové medaile, budeme v této sezóně (2016/17) v dubnu organizátory letošního finálového 
turnaje Mistrovství České republiky.  
 
Do našeho města se sjede 16 nejlepších týmů mladších žáků z celé republiky, tedy kolem dvou 
stovek mladých volejbalistů, aby ve dvoudenním finálovém turnaji zakončili celou sezónu urputnými 
souboji o titul Mistr ČR a další medailová ocenění. Těší nás, že účastníkem bude i domácí družstvo 
TJ Svitavy. Po loňském úspěchu je současné družstvo výrazně omlazené. Jak se chlapcům bude ve 
finále dařit, to uvidíme až v dubnu. V každém případě budeme fandit jim i všem, kteří budou tuto 
akci organizovat a zajišťovat. 
 
 
3/ Mistrovství České republiky starších žáků – 1. část 
    Termín:  31. 3. – 2. 4. 2017 
    Místo konání: sportovní hala Na Střelnici, Svitavy (???) 
 
Finálové boje MČR starších žáků jsou organizovány dvoukolově. I v letošní sezóně se téměř jistě 
zúčastní 1. části finálových bojů také družstvo TJ Svitavy. Účast si hoši zajišťují dokonce ze dvou 
stran, jednak postavením v tabulce krajského přeboru, ale také výsledky v Českém poháru, nejvyšší 
nemistrovské soutěži. Pokud se týmu podaří v posledním kole ČP, které se bude hrát v březnu, 



udržet se mezi nejlepšími osmi družstvy ČR, budeme na přelomu března a dubna pořádat ve 
Svitavách také třídenní 1. finálovou část  MČR. A to už by byl v naší sportovní hale k vidění 
opravdu kvalitní volejbal. Jistotu účasti domácího týmu už v podstatě máme, jestli však dopadne i 
pořadatelství, to se dozvíme až v polovině března. 


