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Sledujte dění okolo VoCe-čka na:
www.volejbal-nm.cz

x

VoCe-čkovém facebooku

x

Fotogalerii zonerama

x

Videa YouTube

Chystáme a plánujeme:


První tréninky začínají na školách různě, informujte se u zodpovědných trenérů, jejichž seznam najdete
na WEBu v kontaktech. Doplnili jsme i tréninky jednotlivých oddílů, tak si to dejte dohromady i
s ostatními kroužky. Na ZŠ Krčín začínáme 15.září!
Zkoušíme spolupráci s další školou (ZŠ Provodov) a založit oddíl juniorů. Naše práce prostě má smysl.



Den otevřených dveří na ZŠ Krčín … 13.10.2015. Další informace zveřejníme později.



Protože už máme potvrzené termíny krajských i dalších turnajů a také se podařilo doladit termíny
víkendovek, zveřejnili jsme je již také. Zapište si je do kalendáře a prosíme, abyste případné další aktivity
dětí či rodinné alespoň trochu synchronizovali s těmi našimi. Je škoda, když dítě poctivě trénuje a pak
nemůže své dovednosti předvést na turnaji, protože rodina jede zrovna v ten den odpoledne třeba na
návštěvu k prarodičům.



Soutěže 2014-15 – v letošní sezóně jsme přihlášeni do níže uvedených soutěží. Uvítáme při nich jako
vloni pomoc rodičů s dopravou a i následným dozorem u dětí. Děti jsou na turnajích povětšinou
samostatné a navíc bývá na turnaji zakázáno (žel moc nedodržováno) aktivní trenérské vedení při
zápase. Dozor rodičů v podstatě spočívá v pohlídání jejich včasného nástupu na hřiště a pak jestli
rozhodčí nepopletli zápis výsledků do tabulky. Kdo by byl ochotný nám v tomto pomoci, kontaktujte
R.Cihlářovou, hodí se nám „každá ruka“ .
o

okresní minivolejbal – kategorie jen oranžová a modrá a budou to pouze 3 turnaje. V soutěži
budeme společně s oddíly Hronova, Rtyně, Zájezdu Ruchadlo a Zbečníku.

o

krajský přebor – naše pokročilé děti, kterým začíná být minivolejbal „malý“, jsme zaregistrovali do
krajského přeboru mladších žáků v šestkovém volejbalu. Aby nepřišly naše šikovné slečny
naprázdno, zažádali jsme o výjimku a budeme tak mít smíšené družstvo. V soutěži jsme s oddíly TJ
Slavia HK, Nová Paka a Hronova. Celkem se jedná o 8 turnajů, 4 do vánoc a 4 na jaře. Naše domácí
turnaje odehrajeme v hale TJ Sokol Černčice a to v termínech 6.12. 2014 a 21.3. 2015. Prosíme
všechny o podporu v domácích turnajích, přijďte nám fandit.

o

festivalový minivolejbal – protože na těchto krajských turnajích se bojuje o nominaci na semifinále
ČR minivolejbalu, budeme se proto snažit zúčastnit se i těchto 5 turnajů.



Víkendovky tvoří v našem VoCe-čku stabilní aktivitu. Snažíme se tam nejen o volejbal, ale i o vytvoření
vazeb mezi dětmi, které jsou v kolektivním sportu a v životě obecně nesmírně důležité. Až dosud jsme je
považovali jako bonus navíc pro děti, ale s naší registrací do krajského přeboru se pomalu začínají stávat
pro skupinu starších povinností. Tedy pokud budeme chtít dopřát dětem v této soutěži i vítězství a ne jen
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samé porážky. V rámci nominace na jednotlivé turnaje se budeme snažit dát prostor všem dětem, které
mohou svůj oddíl na hřišti nějak podpořit. A během víkendovky se udělá opravdu velký kus práce.


Přihlášky do jednotlivých kroužků již nyní můžete zasílat oscanované jednotlivým trenérům. Stáhnete si
je z WEBu http://volejbal-nm.cz/prihlasky_cs.htm a peníze přinesete nebo pošlete na první trénink.
Posláním přihlášky předem nám ulehčíte práci s vytvářením tréninkových skupin.

Co se událo – články jsou na WEBu v sekci Stalo se:


Celou minulou sezónu jsme shrnuli do krátké zprávy, kterou jsme umístili na WEB do článku Bilancujeme
sezónu 2013-14.



Na konci června prošli úspěšně 3 naši trenéři trenérskými zkouškami a tak mají certifikát Trenér III.tř.



Máme za sebou již druhý Kemp v Hostinném a hlavně první Příměstský sportovní tábor. Za ten patří velké
díky 4 juniorům z mého bývalého oddílu, kteří se ho zhostili a hned do začátku dostali od dětí na
pomyslném vysvědčení 1*. Podívejte se na obě akce na naši fotogalerii.



Vrátili jsme se z Finále ČR v minivolejbalu v Brně a děti si přivezly v kategoriích
o

žlutá

25. místo

(do 8 let)

o

oranžová A

14. místo

(do 9 let)

o

oranžová B

46. místo

(do 9 let)

o

zelená

34. místo

(do 11 let)

o

modrá chlapci

11. místo

(do 12 let)

Na 99% platí, že se námi organizovaných aktivit může zúčastnit kdokoliv bez ohledu na členství ve VoCečku. Také ale platí, že členové mají určitá zvýhodnění a že se každý zájemce musí aktivně dotázat a
přihlásit. Například účast dítěte na turnaji není většinou podmíněna délkou docházky nebo nějakými
výkony, zvláště ve žluté a oranžové kategorii. Prostě pokud dítě chce jezdit na turnaje, tak může –
kontaktujte nás!

Zasílání VoCe NEWS:
Pokud nechcete již dostávat zprávy z našeho oddílu, můžete zasílání lehce zrušit na našich stránkách.

Hezký den a na volej-viděnou.
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Za VoCe-čko zpracoval:

Roman Ptáček
předseda VoCe-čka

