Volejbalový klub TAMI Bratislava v roku 2021
1.12.2021 - Aktuálne je súťaž pre lockdown prerušená, dúfame, že nie na dlho.
24.11.2021 - U žien sme si zvykli na dlhé 5-setové zápasy. Dnes proti Retrošportu v BVL to
bolo zase ako na hojdačke, ale z víťazným koncom 14:16 pre nás. Dva body sú doma. Viac o
BVL na http://www.bvl.sk/
21.11.2021 - Kadeti hrali Hamuliakove dva zápasy. Ani v jednom sme súpera nepotrápili a
prehrali sme 0:3 a 0:3
17.11.2021 - Dnes sme si dobre zahrali na Turnaji o Dunajský pohár.Vyšlo nám 5 zápasov, so
silnejšími aj slabšími súpermi.Dobrá atmosféra, dobré občerstvenie,...spokojná trénerka.
14.11.2021 - Proti Myjave nastúpili kadeti odvážne, hrali pestro a s nasadením a vyhrali prvé
dva sety. Potom sa asi zľakli víťazstva, bojovnosť sa nedá uprieť, ale na víťazstvo to nestačilo
a prehrali sme tesne 2:3. V druhom zápase nám už chýbala odvaha a zápal a prehrali sme
0:3. Zlepšujeme sa a to je dôležité!
9.11.2021 - Zápas junioriek proti ŠŠK Bilíkova sme začali zle a prvý set sme už nedotiahli do
víťazstva. Zdalo sa, že ďalší set bude iný, ale po prvých bodoch sme znovu robili veľa
vlastných chýb a prehrali sme. Tretí set bol vyrovnaný, ale koncovku sme nezvládli. Prehrali
sme 0:3.
8.11.2021 - Žiaci hrali opäť "derby" tentoraz proti VKP "B". Zápas mal rýchly priebeh a skončil
3:0.
7.11.2021 - V ďalšom zápase kadeti cestovali do Trenčína. Súper bol z kategórie lepších.
Prehry 3:0 a 3:0 nepotešili, ale viaceré akcie boli veľmi pekné.
2.11.2021 - Ženy v BVL hrali zápas proti Novému mestu BA. Po hladko vyhratých dvoch
setoch zápas zdramatizovali a nakoniec ho prehrali 3:2, v tesnom piatom sete 18:16. Škoda!
25.10.2021 - Žiaci odohrali svoj prvý zápas v tejto sezóne proti VKP "A",ktorý bol preložený z
dôvodov zranenia alebo choroby hráčov. Ani tentoraz to nebolo bez komplikácií a na
zápasebolo 6 hráčov a sestra jedného, ako "morálna podpora". Chalani vyhrali svoj prvý
zápas 2:3 a veľmi sa tešili. Blahoželáme!!!
21.10.2021 - Dnes bolo VK TAMI zaregistrované ako príjemca 2% dane. Ak neviete kam s
Vašimi 2%, tak podporte naše volejbalové nádeje. Ďakujeme.
21.10.2021 - V BVL súťaži naše ženy zatiaľ neprehrali a aj Bilíkovu porazili 3:0, hoci v druhom
sete prehrávali už 19:24.Krásny zápas!!!
19.10.2021 - Kadetky hrali prvý zápas súťaže BA-oblasti. Covidová pauza zanechala hlbokú
brázdu a zápas s Hamuliakovom sme prehrali veľmi rýchlo 0:3.

17.10.2021 - Kadeti privítali doma v "derby" zápase VKP Bratislava. Na súpera nestačili a
prehrali 0:3 a 0:3. Boli však aj pekné akcie (bloky, obrana v poli, eso,...). Zlepšujeme sa!
12.10.2021 - Zápas žien v BVL proti Slovenským elektrárňam bol jedným z ľahších. Vyhrali
sme hladko a rýchlo 0:3.
10.10.2021 - Kadeti hrali tiež svoj prvý dvojzápas v súťaži Oblasti Západ proti VK Slávia SPU
NR. Prvotná nervozita a dlhá Covidová prestávka bola na družstve zreteľná.
7.10.2021 - Ženy hrali prvý zápas novej sezóny a pre nás novej súťaže - BVL (Bratislavská
volejbalová liga). Súper nás veľmi nepotrápil. Vyhrali sme hladko 3:0 (15,17,12)
6.10.2021 - Župný športový deň v Bratislave - tam sme pomáhali pri volejbale a trošku sa
spropagovali.
Október - začiatok súťažnej sezóny 2021/2022
ZAČIATKOM ŠKOLSKÉHO ROKA PRIJÍMAME NOVÝCH ZÁUJEMCOV DO DRUŽSTIEV: 1. Mladší
žiaci - prípravka (chlapci, dievčatá - vek: 12-13 rokov), 2. Starší žiaci - pokročilí (chlapci - vek:
15-17 rokov; základy volejbalu); 3. Kadetky - dievčatá od 12 rokov, výhodou základy
volejbalu). Ak chceš prísť na skúšobný tréning, najprv nám napíš - kontakty tu.
August - od 9. augusta LETNÁ PRÍPRAVA žiakov a kadetov podľa interne komunikovaného
rozvrhu na Kuchajde a Mladej Garde.
Júl - pod koordinaciou Katky Szarazovej možnosti hrania volejbalu každy štvrtok na Mladej
Garde.
11.7.,25.7., 8.8. a 22.8.2021(nedele) - organizuje ObV BA tréningy na Draždiaku (Tematínska
ul.) 10:00-12:00.Môže prísť hocikto z detí aj malí aj veľkí.Vek 6-16 rokov
Volejbal v lete:
17.5.2021 - pribudli nám aj tréningy na pieskových ihriskách Mladej Gardy pre menších 3x
týždenne. V takomto tréningovom rozdelení budeme pokračovať do 30.6.2021. Tréneri na
svojom zasadnutí (12.5.2021) zhodnotili doterajší tréningový proces, nastavili rozvrh
tréningov do 30.6.2021, potom na júl a august (možnosť hrať na Mladej Garde) a čiastočne aj
začiatok letnej prípravy v auguste.
26.4.2021 - sa podarilo objednať halu FEI STU a kadeti začali trénovať 3x týždenne vnútri a k
tomu 3x týždenne na Kuchajde. Prípravke a menším zostal tréning 3x týždenne na Kuchajde.
19.4.2021 - začali trénovať na Kuchajde, v režime, ktorý povolil ÚVZ. Trénovalo 5 trénerov s
rôznymi skupinami - väčšinou kondičnú prípravu.
Reštard po "Covid prestávke":
1. 1. 2021 - všetkým volejbalistom a fanúšikom želáme všetko dobré v Novom rou 2021,
pevné zdravie a skorý návrat k volejbalu!

