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Volejbal informuje
Děvčata z oddílu volejbalu se na poslední část sezóny
přestěhovala do lesního sportovního areálu na Hlincové Hoře.
Máme po hlavních mistrovských soutěžích. Bilance výsledků
není špatná, viz v roletce výsledky na www.skhlincovka.cz.
Více jsme očekávali od vystoupení našich žákyň na
republikové úrovni. Mladší žákyně, po loňském prvním
místě, se na Mistrovství republiky umístily jako páté. A starší
žákyně se z Mistrovství vrátily jako patnácté. Být patnáctí
v ČR je pěkný výsledek, ale měli jsme rozhodně na víc.
Umístění dorosteneckých družstev ve středu tabulek svých
soutěží nám zajistilo účast v prvních ligách i na příští
soutěžní rok. Příjemným překvapením v soutěži dospělých je
postup družstva žen „A“ do druhé nejvyšší soutěže – I. ligy
ČVS.
Ve zbytku sezóny jsme se přihlásili na řadu turnajů
připravených jednotlivými volejbalovými kluby. Velkou akcí
bude v polovině měsíce června účast na Mezinárodních
sportovních hrách v Klagenfurtu, kde nastupujeme z pověření
ČVS jako oddílová reprezentace Jihočeského kraje.
A ještě jedna podstatná informace. V měsíci dubnu se
uskutečnila volební členská schůze. Sportovní klub zastřešuje
tři oddíly, a to oddíl nohejbalu, oddíl rekreačního sportu a
oddíl volejbalu. Přítomní si zvolili své zástupce do výboru
SK. Na následném jednání výboru byli uvedeni do funkcí
předsedkyně SK Monika Knorová, místopředseda Jan
Havelka, hospodář Michal Rocky Prokeš a členy bez určení
specifické pozice ve výboru se stal Jakub Pacholík a Karel
Sonnberger.

Jan Havelka

Na Mistrovství ČR se družstvo mladších žákyň se umístilo jako páté

Děvčata zahájila volejbalovou soutěž
AŠSK 2016 na jedničku!

A je to zase tady. Hráčky „Hlincovky“ reprezentují svoji
rudolfovskou školu ve volejbalové soutěži Asociace školních
sportovních klubů (AŠSK).
Letos s o to větší chutí a nasazením, protože nastal rok
postupu od okresního až do republikového kola. Navíc tým se
mi podařilo složit poprvé kompletně z „profi“ hráček, což je
rok od roku důležitější. Amatérský volejbal už dávno nemá
v této školní soutěži šanci na úspěch, takže nebýt trenérů SK
Hlincovka a jej ich práce se žákyněmi, nemělo by smysl
účastnit se. Děkujeme!
Okresní kolo kategorie IV. (roky narození 1999 až 2002) se
konalo 30. 3 . 2016 a děvčata v konkurenci dalších sedmi
školních týmů neztratila ani set a zaslouženě vyhrála. Již
tradičně byl největší boj s volejbalovou školou Oskara
Nedbala, ale oba vzájemné zápasy pro nás dopadly skvěle.

Daly jsme i kraj!
To, v co jsem ve skrytu duše doufala, se stalo skutečností.
V úterý 12. 4. 2016 volejbalové družstvo děvčat ZŠ a MŠ
Rudolfov (v sestavě oproti okresu navíc s uzdravenou posilou
Lindou Buchalovou ze 7. A) vyhrálo krajské kolo.
Hráčky si tak splnily svůj další dílčí cíl a vybojovaly si
postup na „Kvalifikaci skupiny B na republikové finále
AŠSK ve volejbale“. Ta se uskuteční ve čtvrtek 12. 5.
v Rakovníku (uvítám každou sponzorskou částku na
dopravu) a soupeřkami budou vítězná družstva Plzeňského a
Středočeského kraje.
Holky, děkuji vám za dosavadní skvělou reprezentaci školy a
gratuluji k dalšímu sportovnímu úspěchu! Moc vám přeji,
abyste si v Rakovníku svým výkonem otevřely cestu na
vysněnou „republiku“ a poslaly tak alespoň symbolickou
odměnu vašim trenérům z SK Hlincovka. Já vám k tomu
budu všemi svými silami nápomocná ☺ .

Mgr. Jana Vašková

Oslavu a dort si zasloužily (zleva): L. Buchalová, B. Pouzarová,
L. Bouchalová, A. Marková, K. Šimková, D. Kolaříková,
A. Lávičková, K. Osouchová, K. Hušková

Zvláště ten finálový byl ukázkou skutečného profesionálního
volejbalu v žákovské kategorii a velmi vyrovnaný, co do
výkonu jednotlivých hráček. Větší nasazení a chuť zvítězit
nám ale pomohla a děvčata mohla oprávněně převzít diplom,
pohár a medaile pro nejlepší školní tým okresu České
Budějovice. Zároveň si tak vybojovala postup do krajského
kola, které se koná 12. 4. 2016.
Sestavu tvořily:
Aneta Marková 9. r. (kapitánka), Linda Bouchalová 9. r. ,
Barbora Pouzarová 9. r. , Kristina Šimková 8. r. , Kristýna
Hušková 7. A, Kateřina Osouchová 7. A.
Náhradnicemi byly Denisa Kolaříková a Aneta Lávičková
z 9. r.
Děvčata, gratuluji vám a těším se, že se společně o další
úspěch pokusíme v krajském kole!

Mgr. Jana Vašková


