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1. kolo KLM 2020→ Sokolov→ 26.- 27.10.2019
5. kolo KLM 2020→ Aš→ 7.- 8.03.2020

Matematika↓
Následující čísla nám mapují progres barevného minivolejbalu v BVC Chodov
v krajském festivalu barevného minivolejbalu→ Karlovarské lize mini 2020!!!
Nesmíme při hodnocení zapomenout na to, že Akademie BVC Chodov vznikla v září
2019 a ne všech střediscích stejně!!!
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Co mapují jednotlivé sloupky???
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počet zúčastněných družstev BVC Chodov v té které barvě
počet umístěných družstev BVC do 10. místa
počet umístěných družstev BVC do 6. místa
počet získaných medailí BVC Chodov v dané barvě
kvalita získaných medailí

Tabulkové srovnání 1. a 5. kola KLM 2020
Žlutý/Sokolov→1
Žlutý/Aš→5
Oranžový/Sokolov→1
Oranžový/Aš→5
Červený/Sokolov→1
Červený/Aš→5
Zelený/Sokolov→1
Zelený/Aš→5
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Žlutý minivolejbal
V době prvního kola KLM fungovala pouze chodovská střediska!!!
Ve žlutém minivolejbalu je jasný, transparentní progres!!! Skoro trojnásobný počet
zúčastněných družstev v 5.kole ve srovnání s 1.kolem!!! 4 družstva v první šestce v 5.
kole dokumentují jasnou dominanci BVC Chodov ve žluté barvě v Aši!!! Ze tří medailí
v Aši putovaly dvě do Chodova!!! Co více si přát!!! Perspektivně bude Akademie BVC
Chodov v této barvě dominantní díky systematické činnosti ve 4. středisku→ MŠ
Chodov…
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Oranžový minivolejbal↓
V oranžovém minivolejbalu předvedlo BVC Chodov největší progres. Z nuly, prvního
kola se nezúčastnilo ani jedno družstvo BVC Chodov, až na vrchol!!! Na stupních
vítězů jsme měli dokonce dvě družstva a to dvojice Wágner František a Nikola
Kerekaničová přišla o vítězství pouze díky horšímu poměru míčů!!! Tato dvojice ve
vzájemném zápase celkové vítěze porazila, ale prohrála s další naší dvojicí Michaela
Mokrá a Sofie Vašková…
Tuto barvu zajišťuje pouze Akademie BVC Chodov, protože na hale chybí tréninková
skupina pro děti ze 3. třídy…
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Červený minivolejbal↓
V červeném minivolejbalu proběhl také neskutečný volejbalový progres především
u Akademie BVC, i když to na celkových číslech není vidět!!! Červená barva totiž již
od prvního kola v Sokolově díky skvělým
Želvičkám BVC Chodov patřila
k vlajkovým barvám klubu. Největší progres ve srovnání 1. a 5. kola této barvy byl
v tom, že 1. kola se zúčastnilo krásných 8 družstev, ale 5. kola neskutečných 12
družstev BVC Chodov!!! V Aši v této nejpočetnější barvě hrálo 28 družstev a z toho 12
družstev bylo z Chodova!!! Neskutečná dominance…
Ale čísla jsou jedna věc a volejbal druhá… Například dvojice Wágner František a
Kerekaničová Nikola, BVC Chodov 6 sice skončila na 11. místě, ale dvojice v soutěži
pouze 2x prohrála a to o jeden a o dva body!!! Akademie BVC se přiblížila výrazným
způsobem všem družstvům hrajícím KLM!!! Sehrála řadu velice vyrovnaných špílů…
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Zelený minivolejbal↓
Čísla v zeleném minivolejbalu nejsou tak zářivá jako v jiných barvách, ale…
Stejně jako červený minivolejbal je zelený minivolejbal pro začátečníky
neskutečně těžké barvy… Ve žlutém minivolejbalu chytání a házení šikulové
zvládnou jakžtakž během měsíce… V oranžovém mini, ještě v podstatě nehodnotí
trkání→ kvalita při odbíjení, to je podobné a výsledkový rozdíl potom vytváří
schopnost účinně útočit. V červeném a zeleném mini to je úplně jiná káva!!! Zde je
jako základní řemeslo odbití prsty a to je neskutečně náročné. Nácvik vyžaduje čas a
nelze přeskakovat jednotlivé schůdky… A v zeleném mini bylo dalším problémem
podání jednoruč na 6 metrů… S tím měli Akademici také zásadní problémy…
V pátém kole v Aši se ale již hrál volejbal na 3 odbití… Obrovský posun v organizaci
a kvalitě hry ve srovnání s předchozími koly, kdy stačilo dát podání!!! BVC Chodov
zde sice nedominovalo, ale postavilo krásných 6 družstev a všechna družstva se
prezentovala volejbalem!!!
V soutěži to pouze jednou zacinkalo proto, protože se zúčastnily i nejšikovnější děti
ze sobotního minivolejbalu (Klokani Aš a Želvičky BVC Chodov).
Ale já jako trenér jsem byl v Aši velice spokojený… A výsledek mohl být ještě lepší,
kdybychom prodali zlepšené podání. Míč jsme při podání jednoruč již byli schopni
odbít na požadovanou vzdálenost 6 metrů, ale dávali jsme hodně autů…
Zpracoval Mgr.Šín Milan, 21.03.2020, Chodov

