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     Generální partner 
 

 

TZ: Prestižní Světová liga míří do Českých Budějovic, Češi změří síly s Egyptem, 

Nizozemskem a Portugalskem 

Po úvodním turnaji prestižní World league druhé výkonnostní skupiny v jihokorejském Soulu se čeští 

volejbalisté přesunuli začátkem tohoto týdne do Českých Budějovic, kde se od pátku střetnou v 

rámci druhého turnaje letošní Světové ligy s celky Egypta, Portugalska a Nizozemska. Z Jižní Koreje 

si svěřenci španělského trenéra Miguela Falascy přivezli čtyři body, tři za čtyřsetové vítězství nad 

silným Finskem a bod za těsnou porážku s domácí reprezentací. V závěrečném duelu se Slovinskem 

bohužel český reprezentační tým vyšel bodově naprázdno. „Zápas se Slovinskem nebyl špatný, v 

některých chvílích jsme dokonce hráli velmi dobře, ale byly v zápase nějaké chyby a situace, které jsme 

nevyřešili dobře. Slovinci hráli skvěle v obraně, měli silné podání a celkově ve většině činností byli trošku 

lepší, a to rozhodlo. Je ale na nás vidět další určitý pokrok, který se budeme snažit zúročit na turnaji 

v Českých Budějovicích,“ řekl po závěrečném duelu kouč Miguel Falasca. 

Jak už nastínil trenér českého výběru Falasca, již v pátek startuje druhý díl Světové ligy a Češi vyzvou 

na úvod českobudějovického turnaje výběr Egypta (19:10). Dalšími soupeři budou o den později 

Nizozemci (19:10), se kterými se naši reprezentanti střetli již v přípravě, a v neděli pak český výběr čeká 

závěrečný souboj s Portugalskem, opět od 19:10. Vstupenky jsou již nyní k dispozici v předprodeji v síti 

Ticketportal - ZDE, k dostání budou rovněž na pokladnách v den utkání. Cena jednodenní vstupenky je 

150 korun (zahrnuje 2 zápasy), celoturnajová „šestizápasová“ permanentka pak vyjde na 300 Kč. 

Mládež do 16-ti let má vstup zdarma. 

Světová liga (9. - 11.6.2017) - České Budějovice (CZE): 

9.6. - 16:10: Nizozemsko - Portugalsko 

9.6.- 19:10: Česká republika - Egypt 

10.6. - 16:10: Portugalsko - Egypt 

10.6. - 19:10: Česká republika - Nizozemsko 

11.6. - 16:10: Egypt - Nizozemsko 

11.6. - 19:10: Česká republika - Portugalsko 

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Michal Mezera 

Český volejbalový svaz 

+420 732 211 321 

mezera@cvf.cz 

https://www.ticketportal.cz/Event/Svetova_liga_ve_volejbalu_muzu

