Volejbal – léto 2018
6.4. - 7.4. Volejbalový marathón – 24 hod volejbalu

tělocvična SB VŠE

http://volejbal.vse.cz/volejbalove-aktivity/volejbalovy-maraton-24-hodin-volejbalu/
vedoucí akce: J. Boštička

18. 4.

Rektorský sportovní den

středa

Beachvolejbalový turnaj smíšených týmů

Beachklub Ládví

Nižší výkonnost – 2M + 2Ž – volejbal na písku
Chabařovická 4, Praha 8
Vyšší výkonnost – 1M + 1Ž
http://www.beachklubladvi.cz/
Přihlášky týmů do 13. 4. 2018 emailem - bosticka@vse.cz
http://volejbal.vse.cz/beach-volejbalovy-turnaj-rektorsky-sportovni-den-18-4-2018/
vedoucí akce: J. Boštička

Turnaj smíšených týmů 4 M + 2 Ž
http://ctvs.vse.cz/wp-content/uploads/2018/03/Aktivity.pdf
Přihlášky - jinmus@seznam.cz

VŠ koleje Jarov
vedoucí akce: J, Musilová

1. 6. – 3. 6. Setkání akademické obce volejbalistů VŠE a přátel volejbalu VŠE
pátek-neděle
Dobronice u Bechyně
http://volejbal.vse.cz/volejbalove-aktivity/setkani-akademicke-obce-volejbalistu-vse/
Sraz účastníků setkání ve středisku VŠE Dobronice u Bechyně 1. 6. v odpoledních hodinách od 17:00hod
Náplň setkání – sportovní aktivity s využitím hřišť a okolí střediska /míče, vlastní kola, NOB apod./
Doprava individuální, stravování bude možno zajistit individuálně ve stravovacím zařízení areálu
Cena pro studenty VŠE 60,- Kč, absolventi a ostatní 454,- Kč
Přihlášky a platby dle informací na webu do 23. 5. 2018
vedoucí akce: J. Boštička

20.6. – 24.6.

Beachvolejbalový kurz TVSL44

Máchovo jezero, Doksy

http://ctvs.vse.cz/studium/letni-sportovni-kurzy/#prehled
cena 2 900,- (ubytování, strava, nájem kurtů, trenér)

vedoucí kurzu: J. Musilová

23. 6.

Turnaj smíšených družstev - XXV. ročník

Meteor Praha

sobota

turnaj vyšší výkonnost – 4 muži + 2 ženy
U Meteoru 37, Praha 8, Libeň
turnaj nižší výkonnost - 3 muži + 3 ženy
http://www.skmeteor.estranky.cz/
Přihlášky týmů do 20. 6. 2016 e mailem - bosticka@vse.cz
vedoucí akce: J. Boštička
http://volejbal.vse.cz/volejbalove-aktivity/volejbalove-turnaje-smisenych-tymu-vse/

5. 9. – 9. 9. Volejbalový kurz – 25. sezona zahájení volejbalového akademického roku
středa-neděle
Svojšín TVSL18, ZLK218
http://ctvs.vse.cz/studium/letni-sportovni-kurzy/#prehled
mapa
http://ctvs.vse.cz/absolventi/zajmove-letni-sportovni-kurzy-absolventi/#prehled
sraz 5.9. do 18.00 hod ve středisku Kákoš Svojšín
Cena: 1 800,- Kč (pobyt, plná penze)

7.9. – 9.9. U příležitosti 25. sezony volejbalového kurzu na Svojšíně je pořádáno společensko sportovní
pátek-neděle setkání absolventů VŠE, účastníků z předcházejících let volejbalového kurzu na Svojšíně.
sraz 7.9. do 18.00 hod ve středisku Kákoš Svojšín
Cena: 900,- Kč (pobyt, plná penze)

vedoucí kurzu: J.Boštička

Účastníci si na uvedené akce zajistí vlastní zdravotnické potřeby a léky osobní potřeby. Studentům je
doporučeno vlastní úrazové pojištění. Účast na vlastní nebezpečí je platná pro všechny účastníky akcí.

