ZPRÁVA DELEGÁTA Z TURNAJE MISTROVSTVÍ ČR U19
FINAL FOUR U19 2016
Datum a místo:
23. - 24. 4. 2016, SH Folimanka
Účastníci:
USK Praha
GBA
Synthesia Pardubice
BA Nymburk

Hlavní trenér:
Petr Jachan
Julián Beťko
Oldřich Zdobinský
Pavel Beneš

Jednotlivá utkání – stručná charakteristika:
23.4. Semifinále 1
USK Praha - BA Nymburk
63:68 (25 :34)
Domácí favorit měl v úvodu zápasu výškovou převahu, ale nevytěžil z ní bodové
vyjádření. Do zápasu USK vstoupil se zjevnou nervozitou, která se projevovala
hlavně nepřesnou střelbou ze všech pozic. Nymburk byl výborně takticky
připraven a hru pivotů v dolním postavení vůbec nedovolil. Buď včasným
zdvojením, nebo přechodem do zóny 3-2. USK v úvodu hrál s velikou agresivitou
na útočném doskoku a nutil soupeře k faulům, ale velmi bídné střelecké procento
ze všech pozic (i z TH) dovolil hráčům BA tuto taktiku dodržet. Ke škodě
domácího týmu nasazená aktivita na útočném doskoku nevydržela. Nymburk
dokázal těžit při „pick and roll“ z menší pohyblivosti pivotů USK, navíc byl
v útoku kreativnější a produktivnější. V obraně často opakovaně přebíral clonu
k míči, udržel tak obranný útvar a zastavil tak zcela pohyb míče soupeře. Nutil
útok USK ke hře 1/1 z perimetru do připravené výpomoci.
Ve druhé polovině USK zvýšil tlak na míč v obraně, ale na každý koš se i nadále
nadřel. Velkou vůlí se v poslední čtvrtině dostal na remízu a měl několik útoků za
tohoto stavu. Jenomže hráči a trenéři BA nezpanikařili a po chvíli našli další cestu,
jak skórovat – nájezdy Koláře po koncové čáře. Rychle dokázali získat náskok do
koncovky 9 bodů a finále si již vzít i přes velkou snahu domácích nedali. Hodně
platným a důležitým hráčem v utkání byl Bubeník (BA Nymburk), který svou
pracovitostí dokázal pro tým vybojovat důležité míče a koše. USK zápas nezvládl
hlavně mentálně. Proti taktice Nymburka potřeboval velmi dobrou a agresivní hru
od svých rozehrávačů v situacích 1/1, ale Tůma neměl svůj den a Sehnal byl díky
zranění kolena limitován.

23.4. Semifinále 2
GBA - Synthesia Pardubice
62:59 (26:27)
K vidění bylo velmi vyrovnané utkání, ve kterém Pardubice stále mírně vedly.
Souboj dvou filozofií – GBA se striktně opírala o pevná pravidla v útoku i
v obraně, více útočných setů s jasnou distribucí míče pro určené hráče, s přechody
z osobní do zónové obrany, její hra byla striktně řízena trenéry z lavičky – proti
Pardubicím, které se opírají o základní kombinace a z nich hráči po nájezdu a
vyhození vytvářejí pozice pro další nájezd nebo otevřenou střelu. Hra Synthesie
vychází více ze sehranosti než z čitelných pevných pravidel. GBA se povedlo
ubránit nejlepšího střelce soupeře Rouba, což se ukázalo rozhodující v koncovce
utkání. V průběhu se za Pardubice prosazovali další hráči Hanus a Formánek a
týmovým výkonem a dobrou osobní obranou se podařilo 4. minuty do konce
získat Synthesii náskok 59:50. Za tohoto stavu mohli Pardubice 3x navýšit vedení,
ale jejich pokusy nebyly úspěšné. Tak se GBA velikou vůlí přitáhla zpět a
v koncovce dokázala utkání otočit. Obrat přišel po trojce Dimitrijeviče.
Pardubicím se v této fázi zcela rozpadl útočný koncept a v posledních 4. minutách
vůbec neskórovaly.
24.4. utkání o 3. místo
USK Praha - Synthesia Pardubice
65:43 (32:21)
USK byl motivovanější, lépe bránil a diktoval tempo tohoto zápasu. Nebyla to
fantastická podívaná, bylo v ní hodně nevynucených ztrát, špatně řešených
přesilových situací, ale vyšší úspěšnost za tři body byla rozhodující.
V pardubickém dresu odehrál vyšší standart pouze Roub, nikdo se k němu
nepřidal. Na straně USK se do skórování zapojilo více hráčů, klíčovým faktorem
byli Farský a Žikla.
24.4. finále
BA Nymburk - GBA
53:65 (19:30)
V další nesmlouvavé bitvě obran většinu utkání dominovala obrana GBA. Jejich
taktický plán vyšel, spolu s nízkou úspěšností střelby z trojkové vzdálenosti
Nymburka, vyšlo GBA pokrytí střelců soupeře a jediný kdo se prosadil výrazněji
byl Kolář, ten ale hodně bodů dal až v závěrečném pokusu o zkorigování skóre.
BA Nymburk se držela taktiky z utkání s USK a nepustila GBA ke střelám
z krátké vzdálenosti. GBA byla však úspěšnější z čáry trestného hodu a měla ve
svých řadách MVP turnaje Onwuku, který vždy, když to jeho tým potřeboval,
skóroval, získal na sebe faul nebo získal útočný doskok. Ve 4. čtvrtině se zdálo
rozhodnuto, GBA měla náskok více než 20 bodů a náskok kontrolovala. Ve
zbývajících minutách se však nymburští pokusili o návrat do utkání, když se jim
podařilo celoplošnou obranou získat několik míčů a ty využili k rychlému
skórování. Nicméně tato snaha pouze zkorigovala výsledek a GBA závěr utkání
kontrolovala.

Výsledky týmů a individuální ocenění:
Pořadí na turnaji F4:
1. místo – GBA
2. místo – BA Nymburk
3. místo – USK Praha
4. místo – Synthesia Pardubice
Týmové a individuální statistiky jsou na stránkách ČBF:
http://www.cbf.cz/souteze/rozpis-utkani/rozpis_3744_x_12.html
ALL-STAR tým
MVP
Nejužitečnější hráč
Nejvíce asistencí
Nejvíce doskoků
Nejvíce bodů
Nejužitečnější hráč
USK Praha
Nejužitečnější hráč
Synthesia Pardubice
Nejužitečnější hráč
BA Nymburk
Nejužitečnější hráč
GBA

Miloš Jovič (GBA). Diamond Onwuka (GBA),
Eduard Kotásek (Nymburk), Kryštof Chaloupka
(USK Praha), Martin Roub (Synthesia Pardubice)
Diamond Onwuka (GBA)
Diamond Onwuka (GBA)
Jakub Tůma (USK Praha)
Diamond Onwuka (GBA)
Martin Kolář (BA Nymburk)
David Žikla
Michal Hanus
Martin Kolář
Djordje Dimitrijevič

Charakteristika týmů:
GBA
 Na směs zahraničních hráčů a Čechů velmi soudržný tým.
 Realizační tým pracoval velmi profesionálně, byl nejrozsáhlejší, ale každý
z trenérů měl v průběhu utkání přesně danou roli.
 Hráči mají pevně rozdané role a úkoly.
 Tým byl velmi pečlivě připraven na soupeře takticky a to jako v obraně, tak
i v útoku.
 Tým byl striktně řízen jak v útoku, tak v obraně.
 Útočné sety byly hlášeny z lavičky, soustavná snaha o hledání
nejúspěšnějšího zakončení od trenérů.

 V útoku pevná pravidla spacingu.
 Hodně ztracených míčů v přechodové fázi při velké snaze hrát 1/1 i 1/2.
 Velmi ukázněná obrana - hráči hráli velmi koncentrovaně a dodržovali i
náročnější řešení „pick and roll“.
 Změny obran, častá změna osobní i druhů zónových obran.
 Největší mentální odolnost – zvládnutí kritické koncovky s Pardubicemi.
 Vše se v GBA komunikuje v angličtině.
BA Nymburk
 Velmi dobře připravený tým – po taktické i mentální stránce.
 Dobrá chemie mezi trenérem a hráči.
 Někteří hráči hrají mimo své optimální pozice, což vytváří limit – hlavně
v obraně pro jejich rozvoj.
 Chytré herní kombinace šité na míru jednotlivým hráčům.
 Dle mého názoru optimální balance mezi set offense a využívání čtení
obrany, rozvoj kreativity za existence pravidel spacingu.
 Limit týmu je absence klasického podkošového hráče, útok je hodně stavěn
na střelcích z perimetru.
 V obraně absence většího tlaku na hráče s míčem, velmi časté výrazné
zahušťování vnitřního prostoru, což soupeře nutí k velkému počtu střel za
3 body.
 Dobře zvládnutá zónová obrana 3-2.
 Časté opakované přebírání clon na míč – slušná odolnost všech hráčů v 1/1
i díky včasné výpomoci.
 Nedořešené rotování po výpomoci – hodně volných střel za 3 body.
 Problémy na box- outu.
USK Praha
 Typově nejzajímavější družstvo pro budoucnost.
 Někteří hráči ještě nejsou zcela efektivní a vyprofilovaní pro stabilní
výkony.
 Tým byl velmi soudržný.
 Hráčské role byly navenek pevně rozděleny.
 Herní projev byl hodně řízený, méně kreativity.
 Snaha o nejagresivnější osobní obranu na turnaji, jasně viditelné správné
návyky na všech obráncích v práci rukou – vytváření tlaku na přihrávku u
hráče s míčem, problémy měli vyšší hráči v obraně 1/1, kdy rychlost nohou
byla limitem, problémy na odstavování slabostranných hráčů, všichni hráči
měli návyky v rotacích při výpomoci, při řešení „pick and roll“ hráči drželi
pevná pravidla, občas nepokrytí rolujícího hráče pod koš.

 V útočném projevu byla zjevně patrná snaha hrát prioritně „secondary“,
které bylo zahájeno přihrávkou do low nebo middle postu a cloněním hráčů
na slabé straně. Pivot se dotáčel čelem ke koši a hledal přihrávkou
nabíhajícího spoluhráče.
 Jinak často byly využívány varianty „pick and roll“ nebo „hand-off“ situací
 Tým má zažitá pevně daná pravidla spacingu, hráči vytvářejí koridory pro
přihrávku a hrají s hráčem s míčem.
 Málo zahraných primárních rychlých protiútoků.
 Mentální nestabilita – v tomto týmu je hodně hráčů, kteří sbírají zkušenosti
na velmi kvalitních zahraničních turnajích, ale přesto tenhle turnaj –
zejména semifinále - zápas o všechno nezvládli především v hlavě. Velmi
špatné střelecké procento, hodně ztrát, špatné řešení přesilových situací
pramenilo z přemotivovanosti.
 Tým se pod tlakem až příliš spoléhal na Sehnala. Často hráči přešli několik
pozic v postupném útoku, aby našli svého lídra, který byl ovšem na turnaji
zdravotně limitován.
Synthesia Pardubice
 Ročník 97 byl v Pardubicích brán jako velmi silný, také to potvrzoval do
kategorie U17. Nyní však došlo k určitému zastavení vývoje u některých
hráčů. To nesouvisí přímo s umístěním týmu na F4 (chybělo hodně málo a
byl ve finále), ale s individuálním vývojem hráčů, kde ani počty
odehraných minut neodpovídají jejich dřívějším pozicím lídrů.
 Tým měl značné zdravotní problémy i v průběhu turnaje.
 Herní charakteristika je jak v útoku, tak i obraně více o sehranosti a herní
chytrosti, než o propracovaných kombinacích.
 V útoku všechny využívané kombinace otevírají hru pro „nájezd a
vyhození“.
 V obraně Pardubice striktně brání osobní obranu, řešení „pick and roll“ je
volnější a obránci čtou situaci, vybírají z více variant podle zkušeností a
znalosti silných stránek soupeře.
 Čas zaměřený v přípravě na taktiku na daného soupeře je pravděpodobně
kratší než u ostatních týmů na F4.
 V klíčových okamžicích obou zápasů chyběl týmu koncept, jak dopravit
míč do střeleckých pozic na své nejnebezpečnější hráče.

Hráči k sledování:
Silné stránky:

Doporučení:

Kozák Michal
Jelínek David

Jméno:

GBA
GBA

98
97

4
4,5

Nehrál
Hra zády ke koši, doskok
útok i obrana, důraz

Bělohradský
Tomáš

BA
Nymburk

97

3

Střela střední vzdálenost

Kolář Martin

BA
Nymburk

98

2,3

Nájezd do koše, doskok
útok, obrana, atletičnost

Kotásek
Eduard

BA
Nymburk

98

1

Přehled, hlava nahoře,
agresivní nájezd

Tůma Jakub

USK
Praha

98

1

Přehled, střelba, nájezd
pravá ruka

Sehnal Ondřej

97

1

Petružela Filip

USK
Praha
USK
Praha

97

5

Sebevědomí, střelba,
atletičnost, přehled
Somatotyp, pravý hák

Chaloupka
Kryštof

USK
Praha

97

3

Atletičnost, doskok útok,
obrana

Bláha Zdeněk

USK
Praha

98

1

Somatotyp

Žikla David

USK
Praha

98

4

Střelba za tři, doskok

Kukura Onřej

USK
Praha

98

4,5

Doskok, důraz

Roub Martin

Synthesia 97
Pardubice

4,5

Vynikající střela, doskok

Sledovat vývoj
Rozvoj levé
ruky, omezit
zbytečné F-,
Rozvoj síly a
stavba těla,
stabilizace
střelby za 3
Hra a trénink na
pozici 2,3,
stabilizace
střelby za 3,
obrana rychlých
hráčů
Rozvoj
komunikace a
řízení hry,
limitovat
zbytečné fauly
Nájezd levá
ruka, rozvoj
komunikace,
mentální
odolnost, Rozvoj
síly a stavba těla
Vyřešit zdravotní
problémy
Rozvoj síly a
stavba těla,
rozvoj herní
kreativity +
dovedností
Rozvoj hry
čelem ke koši,
stabilizace
střelby za 3
Mentální
odolnost, rozvoj
sebevědomí a
komunikace
Rozvoj herní
kreativity +
dovedností
Rozvoj herní
kreativity +
dovedností
Rozvoj síly a
stavba těla,
rozvoj hry
v blízkosti koše

Klub:

Ročník: Pozice:

Formánek
Karel

Synthesia 97
Pardubice

5

Důraz, zakončení z pravé
strany, doskok

Brožek Lukáš

Synthesia 98
Pardubice

1

Herní myšlení

Vyřešit zdravotní
problémy, rozvoj
levé ruky, hra
v blízkosti koše
Rozvoj
komunikace,
mentální
odolnost, Rozvoj
síly a stavba těla

Postřehy k organizaci:
USK jako pořadatel se zhostil turnaje na špičkové úrovni. Nemám připomínek,
jedná se o již zaběhlý organizační tým, který je schopen poskytnout návštěvníkovi
i hráčům potřebný informační servis. Vše (včetně otevíracího i závěrečného
ceremoniálu, vedení statistik, pozápasových rozhovorů, stravování účastníků)
proběhlo z mého pohledu velmi dobře. Moc příjemný byl i počet diváků.
Takže poděkování organizátorům!
Osobní obecné postřehy z turnaje:
• Rozhodčí přispěli k dobré úrovni turnaje. Nerušili mě. Děkuji jim za
výkony.
• Na celém turnaji jsem postrádal nátlakovou osobní celoplošnou obranu.
Naopak odstoupené obrany jsem viděl více, než jsem chtěl. Taktika nade
vše.
• Na turnaji jsem viděl hodně špatný rychlý protiútok, mnoho ztrát, mnoho
špatně řešených přesilových situací.
• Náš tradiční problém s odstavováním hráčů ze slabé strany stále trvá.
• Přál bych si, abychom více pracovali na rozvoji hráčských osobností po
všech stránkách, nejenom po té taktické.
• Všechny týmy předvedly obrovské úsilí a touhu po vítězství.

Obsah této zprávy vyjadřuje pouze můj osobní názor.
Zpracoval: Jan Slowiak

