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TZ: Volejbalová kvalifikace MS 2018 v Karlových Varech je za 
dveřmi, na koho Češi narazí a co vše na vás čeká? 

Reprezentační sezóna je již v plném proudu a české fanoušky čeká v druhé polovině května první z 
významných akcí, pořádaných na území České republiky. Od 24. do 28. května se v Karlových Varech 
uskuteční kvalifikace Mistroství světa mužů 2018. Český tým absolvuje postupně duely ve skupině 
se Severním Irskem, Švédskem, Španělskem, Kyprem a Finskem. Vítěz postoupí na MS přímo, druhý 
tým bude muset absolvovat dodatečnou červencovou baráž. Čeští volejbalisté mají již za sebou tři 
přípravné zápasy v Nizozemsku, odkud se bohužel nepodařilo přivést vítězství (0:3, 2:3, 2:4 na 
sety). "I přesto, že jsme utrpěli 3 prohry bylo vidět s každým zápasem zlepšení. Trenér 
Falasca dopředu určil hráče kteří nastoupí v jednotlivých utkání a důležitější byla pro něj hra 
předvedená na naší straně. Ta bude opět postavená především na bojovnosti a 
kolektivním výkonu," řekl kapitán ČR Aleš Holubec. Nyní se tým Miguela Falasci přesunul zpět do 
Karlových Varů, kde budou pokračovat v přípravě. Na programu jsou v následujících dnech, 
konkrétně ve čtvrtek 18. a v pátek 19. května od 16 hodin, i dva přátelské souboje s výběrem 
Austrálie.  

Vstupenky a ceny: 

• K dispozici v síti Ticketportal - ZDE 
• Cena: 150 Kč/hrací den (3 zápasy) 
• Celoturnajová permanentka: 600 Kč 
• Děti do 12-ti let ZDARMA 

Akreditace: 

• novináři mohou žádat o akreditace na celý turnaj, a to prostřednictvím formuláře - ZDE 
• žádost musí být odeslána nejpozději 24 hodin před začátkem turnaje 

Minivolejbal: 

• Během kvalifikace MS 2017 (o víkendu) bude probíhat také tradiční Minivolejbal v barvách 
• Více infomací o minivolejbalu - ZDE 
• Přihlašování na minivolejbal - do 19. května na webu minivolejbalu (celkem týmů - kategorie: 

žlutá 49 týmů, červená 49 týmů, zelená 49 týmů, modrá chlapci 28 týmů) 

Rozpis utkání kvalifikací MS - Karlovy Vary: 

24.5.2017 - vstupenky ZDE         

15:00: Finsko - Kypr 
17:30: Severní Irsko - Česká republika 
20:00: Švédsko - Španělsko 

25.5.2017 - vstupenky ZDE 

https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=-151783
http://www.cvf.cz/media/akreditace/
http://www.cvf.cz/mladez/novinky/minivolejbal-volne-prihlasovani-do-karlovych-varu-2017-zahajeno-2604.html
https://www.ticketportal.cz/performance.aspx?idp=-1517971
https://www.ticketportal.cz/performance.aspx?idp=-1517970
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15:00: Finsko - Severní Irsko 
17:30: Česká republika - Švédsko 
20:00: Kypr - Španělsko 

26.5.2017 - vstupenky ZDE 

15:00: Švédsko - Finsko 
17:30: Severní Irsko - Kypr 
20:00: Španělsko - Česká republika 

27.5.2017 - vstupenky ZDE 

15:00: Severní Irsko - Švédsko 
17:30: Kypr - Česká republika 
20:00: Finsko - Španělsko 

28.5.2017 - vstupenky ZDE 

15:00: Švédsko - Kypr 
17:30: Španělsko - Severní Irsko 
20:00: Česká republika - Finsko 

Celoturnajová permanentka v prodeji ZDE 

 

Kontaktní osoba pro média: 

Mgr. Michal Mezera 

Český volejbalový svaz 

+420 732 211 321 

mezera@cvf.cz 

https://www.ticketportal.cz/performance.aspx?idp=-1517969
https://www.ticketportal.cz/performance.aspx?idp=-1517968
https://www.ticketportal.cz/performance.aspx?idp=-1517967
https://www.ticketportal.cz/performance.aspx?idp=-1517966

