
   

Pilotní kemp Benjamínků 2008-2009 – chlapci a dívky 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

 
,,ZÁKLADNÍ HERNÍ DOVEDNOSTI – bagr, prsty“  

 
Termín kempu: 24.11. neděle 
Místo: hala Slavia Hradec Králové 
Prezence 9:30-10:00 
Dopolední část: 10:00-12:00  Oběd: 12:00-12:30 Odpolední část 13:30-15:30 
Určeno pro ročníky 2008-2009 chlapci i dívky 
 
S příchodem barevného minivolejbalu a jeho postupným začleněním ve většině 
mládežnických týmech se nacházíme v situace, kdy máme v mladším věku již zafixovány 
jednotlivé herní činnosti a prvky. Hráči i hráčky jsou schopni trvalé tréninkové práce, a právě 
v tomto období je jejich učení nejefektivnější. Nachází se ve věku, kdy přechází od barevného 
minivolejbalu k šestkovému. 
 
Cílem tohoto kempu bude zmapovat základní herní volejbalové dovednosti hráčů a hráček 
v Královéhradeckém kraji. Tématem bude správný nácvik odbití obouruč vrchem a spodem 
včetně doplňkových soutěží a her. Po vyhodnocení budou v sezóně 2019-2020 pokračovat i 
další kempy.  
Tento kemp je součástí koncepce Českého volejbalového svazu „ Základní škola volejbalu 
(ZŠV)“  
 
Základním cílem Krajského volejbalového svazu je dostat se ke všem dětem a pomoci jím 
s učením volejbalu.  KVS nemá za cíl v tomto věku tvořit výběr těch nejlepších, ale reaguje na 
specifický charakter volejbalu jako takového. Volejbal je hra nesmírně náročná na technické 
provedení herních činností. Bez jejich perfektního provedení je hra ochuzená, nepřináší 
radost a ani úspěch, a to ani úspěch reprezentační. KVS chce zapojit i jednotlivé oddílové 
trenéry.  
 
Smyslem celého projektu je reagovat na specifický charakter volejbalu jako hry, která je 
strategicky ovlivněna technikou provedení jednotlivých činností, z které se hra skládá. 
Trénink hry a trénink techniky jsou spolu svázány a vzájemné se prolínají.  
 
Oddílovou přihlášku v příloze zasílejte do středy 13.11. na adresu lejsek@cvf.cz  
Je určeno i pro oddílové trenéry – viz. přihláška.  

 
Cena kempu včetně obědu je 200,-/sportovec, trenéři zdarma. Nejpočetnější 2 oddíly obdrží 
5 MINI míčů. 
 
Naší snahou bude i pozvání nějakého známého volejbalisty.  

 
Jakub Lejsek –  úsek mládeže ČVS 
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