ZRÁVA DELEGÁTA Z TURNAJE MISTROVSTVÍ ČR U17
FINAL FOUR U17 2017
Datum a místo: 13.-14.5.2017 ZŠ Komenského, Nymburk
Účastníci:
USK Praha
BK Synthesia Pardubice
BK Snakes Ostrava
BA Nymburk

Hlavní trenér:
Ken Scalabroni
Jan Procházka
David Panáček
Ladislav Sokolovský

Jednotlivá utkání – stručná charakteristika:
13.5. Semifinále 1
BA Nymburk : BK Snakes Ostrava

76 : 54 (23:16,36 :32, 50:42)

V úvodu utkání se domácí favorit mohl uklidnit po koších Kulicha zpod koše, ale
utkání bylo i nadále plné nepřesností a zbytečných ztrát. Mírný náskok Nymburka
se snížil po tom, co Ostrava začala bránit zónu. Až 2 trojky Mareše našly cestu do
této obrany. Klíčová byla 3. čtvrtina, kdy Nymburk celoplošným presinkem
donutil Ostravu ke ztrátám a získal rozhodující náskok. BK Snakes rotoval často
svůj vyrovnaný kádr a snažil se o vysoké tempo utkání, ale limitoval ho vysoký
počet ztrát a nízká úspěšnost střelby ze všech pozic. Jenom Kurečka se dokázal
často prosazovat, ale byl jediným dvouciferným střelcem Ostravy. Ani hráči BA
neměli excelentní střelecký den, ale přeci jen si dokázali chodit více pro fauly a
z TH dali o 13 bodů více. Ke cti Snakes je potřeba zmínit, že i při vedení
Nymburka o 20 bodů nic nevzdali a bojovali do posledních vteřin.

13.5. Semifinále 2
USK Praha – BK Pardubice

72:55 (19:15,37:34,56:45)

USK se opíral o organizovaný kolektivní výkon a koncentrací v obraně dokázal
zamezit otevřeným nájezdům rozehrávačů Pardubic. Bylo vidět, že USK má plán
a pravidla čeho chce dosáhnout a to se mu podařilo. Všechna hluchá místa v útoku
dokázal tým USK přebít kvalitní obranou. Individuální výkon Samoury, střelecká
produkce Těleckého a velmi dobré momenty Šimona dovedly celý tým ke
kontrolovanému vítězství. Pardubice se mohly opřít o výkony podkošových hráčů
Čejky a hlavně Voráče, ale mnohdy produktivní perimetr – Schmidt, Janata a
Kostka se tentokrát nedokázal příliš prosadit. USK zápas kontroloval již od
poloviny 3. čtvrtiny a zaslouženě dokráčel do finále.

14.5. utkání o 3. místo
BK Snakes Ostrava – BK Synthesia Pardubice 79:66 (14:24,40:40,58:57)
V úvodní čtvrtině měly Pardubice zjevně navrch. Střelecká exploze přinesla
vysokou úspěšnost za tři body, kdy v těchto 10 odehraných minutách se trefily
hned 5x a zdálo se, že Ostrava není schopna tomuto útoku čelit. Jenomže
Pardubice tuto úspěšnost neudržely a jejich procento úspěšnosti klesalo. BK
Snakes se opíral daleko více o střelbu za 2 body, z krátké a střední vzdálenosti a
postupně se vracel do zápasu. V poločase již byl stav nerozhodný, po 3. čtvrtině
Ostrava mírně vedla a rozhodla v poslední čtvrtině, když její širší rotace měla více
sil pro přechod do rychlých protiútoků a dokázala skórovat velmi snadno. Euforie
dobře fungujícího týmu Ostravy byla v závěru utkání velmi pozitivním
momentem Final Four. Opravdová nefalšovaná radost z bronzové medaile.
14.5. finále
BA Nymburk – USK Praha

65: 56 (21:12,32:31,42:41)

Velmi vyrovnané finále, které rozhodla až poslední čtvrtina. Oba týmy dřely, ale
dlouho v utkání byla k vidění neúspěšná střelba na obou stranách, rozhodoval
doskok. BA byla na organizovanou hru USK dobře takticky připravená a nedala
mu snadné pozice v postupném útoku. Střelec Tělecký neměl volné pozice a do
utkání se těžko dostával. Útočně se první probral Nymburk, Kovář dal v 1. půli 3
trojky ze tří pokusů, ani to však výrazný náskok nepřineslo a USK se vrátilo do
zápasu. Poločas vyhrál Nymburk pouze o bod. Ve 3. čtvrtině se USK opřel o zónu
1-3-1 a začal mít nepatrně navrch. Probudil se Tělecký, a měl najednou několik
dobrých pozic. Nymburk se však nezlomil a 2 koše Jiráka na konci 3. a na začátku
4. čtvrtiny přeneslo momentum zápasu na jeho stranu. Klíčové koše následně
proměnil Vejvar, který se stal X faktorem utkání. USK již neměl sílu na zvrat.
Zdálo se, že klíčová osa Vyroubal, Tělecký, Samoura je již těžce přetížena a
chybějí síly. Nymburk tak zvládl roli favorita a dokázal zaslouženě vyhrát titul.

Týmové a individuální statistiky jsou na stránkách ČBF:
http://www.cbf.cz/souteze/rozpis-utkani/rozpis_4389.html

Výsledky týmů a individuální ocenění:
Pořadí na turnaji F4:
1. místo – BA Nymburk
2. místo – USK Praha
3. místo – BK Snakes Ostrava
4. místo – BK Synthesia Pardubice

ALL-STAR tým:

Samoura Patrick (USK
Praha)
Voráč Jan (BK Pardubice)
Kulich Miloslav (BA
Nymburk)
Kurečka Matouš (BK
Snakes Ostrava)
Kovář Luboš (BA
Nymburk)

MVP:

Kovář Luboš (BA
Nymburk)

Nejlepší střelec turnaje:

Kurečka Matouš (BK
Snakes Ostrava)

Charakteristika týmů:
BA Nymburk
 Tým se opírá o osobní obranu, kde je schopen narušovat kombinace
soupeře dobrou taktickou přípravou, či herní chytrostí.
 Zařazuje do ní i osobní celoplošný presink.
 Zároveň se dobře vrací do obrany, rychlý protiútok soupeře zastavuje včas.
 Tým má velikou sílu na doskoku – obranném i útočném.
 Tým byl velmi pečlivě připraven na silné stránky soupeře.
 V útoku velmi solidně hraná situace nápich a výhoz – dobrý spacing.
 Mikyska a Noumeros hrají mimo své optimální pozice pro jejich
budoucnost.
 Celkově velmi dobře sestavený tým, vyvážený na všech pozicích
USK Praha
 Také velmi zajímavý tým pro budoucnost – hodně hráčů s perspektivitou.
 Tým vycházející z velmi dobré osobní obrany, kde jsou daná pravidla a
standartní řešení.

 V útoku hráči využívají důsledně hrané kombinace využívající clony bez
míče, dále neodmítají hru 1/1 a mají zafixované pohyby při spacingu,
Dobrý pohyb míče.
 USK nevyužívá ve vysoké míře kombinace pick and roll.
 Na turnaji mě překvapila nižší rotace hráčů a velmi vysokou minutáž pro
klíčové hráče, v sezóně byla rotace daleko vyváženější a málokdo odehrál
víc jak 25 minut na zápas.
 Vyspělejší obrany dokážou zlimitovat útočnou nebezpečnost týmu, protože
využijí technických nedostatků jednotlivých hráčů USK – jednorukosti při
nájezdu, horší střelby z dálky.
 Poprvé jsem viděl zónovou obranu v podání USK.
BK Snakes Ostrava
 Tento tým zanechal na F4 velmi sympatický dojem, opravdové týmové
chování se vzájemnou podporou.
 Tým bez klasického pivota se prosazoval hlavně z perimetru.
 Hlavní obranný systém byla osobní obrana na 1/3 hřiště, možná tak
vyrovnaný kádr mohl hrát agresivnější pojetí obrany.
 V určitých fázích proti Nymburku hráli zónovou obranu.
 V útoku velmi týmový projev, dobrý pohyb bez míče s využíváním clon
bez míče.
 Právě však ve využití clon bez míče má tým rezervy - lepší uvolnění přes
clonu a timing.
 Velmi dobrý turnaj odehrál Matouš Kurečka.
 Někteří hráči jsou příliš fixováni na jednu ruku v zakončení.

Synthesia Pardubice
 V útoku všechny využívané kombinace otevírají hru pro „nájezd a
vyhození“, nikdo neodmítá střeleckou pozici
 Některé pokusy o hru 1/1 z perimetru vedly k hodně těžkým střelám.
 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, nebojí se přebrání.
 Hra Pardubic byla ovlivněna nižší rotací hráčů, hráči pak neměli dostatek
energie se zapojovat do rychlého protiútoku – největší zbraní Pardubic.
 Negativní dojem vyvolali v 1. zápase s USK fanoušci Pardubic. Negace
všeho, alkohol, vulgarity, slovní útoky na rozhodčí (i po zápase před halou)
na zápasy mládeže obzvlášť nepatří. Za to však hráči nemůžou.
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Rozvoj driblinku
a variability
zakončení
Úspěšnost
střelby, častá
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Postřehy k organizaci:
BA Nymburk se zhostila organizace na vysoké úrovni. Informační servis byl
profesionální. Vysoká společenská úroveň zahájení i zakončení turnaje, zázemí
pro týmy i pro rozhodčí bylo připravené. Organizace zápasů neměla nedostatky.
Za ČBF si organizátoři včele s panem Michalem Fraňkem zaslouží poděkování za
odvedenou práci.

Osobní obecné postřehy z turnaje:
• Rozhodčí přispěli k dobré úrovni turnaje. Byli nerušivou součástí turnaje.
Děkuji jim za výkony.
• Na F4 U17 byl poprvé vyzkoušen Respect Meeting v této kategorii. Určitě
přispěl ke zkvalitnění vzájemného vystupování, chování a komunikaci na
úrovni rozhodčí – trenér i rozhodčí – hráč. Patrné to bylo i ve stresových
situacích.
• Týmové herní výkony u všech týmů převyšovaly individuality hráčů, které
však tato kategorii v obou ročnících 2000 a 2001 nabízí
• Stále rok od roku můžeme vidět, že taktika musí v našem tréninkovém
procesu převyšovat techniku a to v této kategorii není dobře:
o Taktické týmové výkony převyšují individuální výkony jednotlivců
o Postupný útok a řízená hra dominuje nad rychlou přechodovou fázi
založenou na jednoduchosti a individuálních výkonech
o Není vidět dostatečný vývoj individuálního rozvoje jednotlivých
hráčů – například univerzálnost, využití obou rukou, variabilita
zakončení, rozvoj hry 1/1
o O nedostatečném návyku na box-out se zmiňujeme každý rok
o O často špatném řešení přesilových situací píšeme v každé zprávě
o Nedostatečná agresivita osobní obrany
o Nedostatečná atletičnost hráčů, především z hlediska trendu
• Nedůstojnou součástí turnaje bylo nesportovní chování některých diváků
(rodičů). Bylo by dobré, aby se kluby zasadily o to, jakou formou chtějí být
podporováni.
• Myslím, že ročníky 2000 a 2001 mají solidní počet talentů a řada z nich na
F4 byla. Je jenom na nás – trenérech, jaké hráčské osobnosti z nich
vychováme. V první řadě bychom měli být přísnější sami k sobě.

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

