Zpráva delegáta z MČR „U15“ - sezóna 2014/15

Místo konání: Sportovní hala USK Praha – Folimanka
termín:

7.- 10.5. 2015

účastníci: osm nejlépe postavených celků ze závěrečné extraligové tabulky „U15“ bylo
rozděleno do dvou skupin, a to následovně:
Skupina A: USK Praha, NH Ostrava, BA Nymburk, Sršni Sokol Písek
Skupina B: Kondoři Liberec, Sokol Pražský, Snakes Ostrava, Slavoj Litoměřice
Jmenný seznam a soupisky najdete ve statistické části této zprávy:
Výsledky skupiny „A“:
USK PRAHA - NH OSTRAVA

88:55 (31:13, 48:23, 68: 32)

První utkání MČR U15 vyznělo jasně pro domácí tým, který si od prvních minut budoval náskok.
Rozhodující moment přišel v první čtvrtině, kterou sovy vyhrály 31:13 a rozhodly o dalším vývoji
utkání. Ostrava se však rozhodně nevzdala a bojovností se snažila bodově dotahovat. Hráčem utkání
za tým USK Praha byl vyhlášen Jaroslav Šimon. Za tým Ostravy byl zvolen Štěpán Svoboda.
USK: Tělecký 22, Šimon 16, Králíček 10, Bidlo 10, Balcar 8, Fanta 6, Samoura 6, Dušek 4, Palek 2, Chvalný 2,
NH Ostrava: Voráč 13, Svoboda 13, Kudry 10, Rygel 9, Snopek 5, Kohut 3, Dyják 2.

BA NYMBURK - SOKOL SRŠNI PÍSEK

73:77 (22:26, 31:40, 52:53)

Dramatickou podívanou přeneslo druhé utkání MČR U15. Písek po prvních pěti vyrovnaných minutách
převzal otěže utkání a celkově 37 minut vedl. Po první čtvrtině vyhrával 26:22, aby v poločase odskočil
na rozdíl devíti bodů. Nymburk tak po celé utkání stahoval vedení svého soupeře, nicméně i přes
dramatickou koncovku nebyl schopen bodově porazit svého vyzyvatele. Hráči utkání byli zvoleni

Miloslav Kulich (BA Nymburk) a Mikoláš Houser (Sokol Sršni Písek).
BA Nymburk: Mareš 23, Kulich 17, Vejvar 12, Mikyska 7, Snop 6, Rylich 4, Bubeník 4
Sokol Sršni Písek: Procházka 22, Houser 17, Pták 12, Bednář 8, Hornát 7, Borovka 5, Boukal 3, Feit 2, Glazel 1

NH OSTRAVA – SOKOL SRŠNI PÍSEK

67:80 (18:23, 27:36, 43:60)

Písek si připsal svou druhou výhru, když porazil NH Ostravu třinácti bodovým rozdílem. Již do
poločasu si sršni vybudovali zajímavý náskok, který ještě rozšířili díky třetí čtvrtině. Tu vyhráli 24:16 a
udělali tak definitivní krok k 100% bilanci prvního hracího dne. NH Ostrava naopak zatím na své první
vítězství na šampionátu čekala. Hráčem utkání z řad vítěze se stal Miroslav Procházka. Ostravu pak
v tomto vyhlášení reprezentoval Patrik Kudry.
NH Ostrava: Svoboda 17, Kudry 15, Vronský 9, Voráč 8, Kohut 6, Rygel 4, Snopek 4, Dehier 2, Raszyk 2
Sokol Sršni Písek: Hornát 24, Procházka 23, Borovka 8, Feit 8, Pták V. 5, Glazer 4, Pták G. 3, Boukal 1

USK PRAHA – BA NYMBURK

81:57 (28:18, 46:30, 61:48)

Domácí jako pořádající tým byli pod větším tlakem, než jejich soupeř z Nymburka, nicméně s touto rolí
se popasovali na úvod utkání dobře, když nalezli recept na zónovou obranu soupeře a po první
čtvrtině hospodařili s náskokem deseti bodů. Folimanka byla ve varu a to doslova. Sovy vyhrály i
druhé dějství a to 18:12. Nymburk se snažil ještě stáhnout vedení, ale USK si vybudoval až
čtyřiadvaceti bodové vedení a to bylo nad síly jejich soupeře. V půl jedenácté večer se tak Folimanka
otřásala pod náporem domácích fanoušků, kteří se radovali z druhé výhry na turnaji. Nymburk zatím
na svou první výhru na MČR U15 čekal. Hráčem utkání v dresu domácích byl zvolen Viktor Tělecký.
Hosté měli v této kategorii zástupce v Tomáši Mikyskovi.
USK Praha: Tělecký 18, Simon 17, Králíček 12, Palek 11, Bidlo 9, Samoura 8, Chvalný 2, Balcar 2, Fanta 2
BA Nymburk: Mikyska 19, Vejvar 14, Kulich 11, Marek 11, Snop 2

BA NYMBURK - NH OSTRAVA

88:57 (21:20, 43:33, 68:40)

Mezi dvěma zklamanými týmy ze čtvrtečního programu, po kterém už neměly šanci na medaili, byla
favoritem nymburská Basketbalová akademie. Vždyť jí v extralize patřilo třetí místo pouze o horší
vzájemné zápasy s Kondory Liberec a USK Praha. Po dvou prohrách na úvod mistrovství zpočátku
projevoval elán pouze Vojtěch Vejvar. Zaznamenal prvních 11 bodů svého týmu a už v úvodní půli se
dostal na číslo 21. Zpočátku likvidoval lepší vstup NH Ostrava, později byl u budování nymburského
náskoku. Severomoravané na první nástup soupeře dokázali odpovídat, o jejich body se starali Kudry
s Voráčem. Dostali se ke srovnání na 23:23, jenže pětibodová série z ruky středočeského Snopa
zahájila úsek, který vedl až k přestávkovému výsledku 43:33. Aby nebylo ostravských starostí málo,
obvyklý tahoun NH Svoboda si do poločasu udělal čtyři fauly.

Jak končila úvodní půle, začala i ta druhá, BA Nymburk byla lepší v útoku i v obraně. A když se kolem
25. minuty chytli její mohutní pivoti Kulich s Mikyskou, kteří se přes obdobně urostlé Voráče a
Dehiera dlouho prosazovali jen s obtížemi, rozdíl ve skóre prudce narůstal až na 68:40 po třiceti
minutách. V poslední části se hráči NH alespoň vzepřeli k prudkému přísunu bodů do jejich koše a
duel dovedli k výsledku 57:88.
Z týmu poražených byl jako nejlepší zvolen Alex Dehier, vítěze na závěrečném ceremoniálu
reprezentoval jeho páteční střelec Vojtěch Vejvar
Nymburk: Vejvar 24, Mikyska 17, Kulich 11, Mareš a Valenta 8, Snop 7, Pavlíček 5, Holoubek 4,
Bubeník a Rylich 2.
NH Ostrava: Svoboda 16, Voráč 12, Kudry 11, Kohut 7, Dyják 4, Snpek 3, Deher a Razsyk 2.

SOKOL SRŠNI PÍSEK - USK PRAHA

54:75 (13:14, 16:37, 30:52)

Duel o první místo ve skupině A ovládli hráči USK Praha, v sobotním semifinále se však představil
také Sokol Sršni Písek. Zápas začal pro budoucí vítěze lépe. Tři minuty hry, čtyři střelci a skóre 8:2.
Důvod k píseckému time-outu. Další minuty byly bodově, když ne přímo hluché, pak nahluchlé určitě.
Sršni v čele se svým střelcem Hornátem jich využili k vyrovnání na 11:11.
Na tvrdý úder pražského týmu se tak čekalo „až“ do druhé čtvrtky. Dvanácti bodovou šňůrou (o sedm
bodů se postaral Tělecký) jenom započal, celou desetiminutovku USK ovládl v poměru 23:3, přestože
střelecky nijak nezářil. Jihočechům se přes vyššího a početnějšího soupeře v ofenzivě nedařilo
vymyslet vůbec nic a inkasovali několik košů z rychlých akcí. Ve druhé půli Pražanům střelecké
procento ještě pokleslo a v defenzivě nechávali více okének, ale převahou na doskoku se drželi
daleko od problémů se soupeřem. Neunikli jim zcela. Drama se přiblížilo až po osmi bodové jihočeské
sérii na začátku čtvrté části. Sršni totiž projevili bojovného ducha, zavřeli cestu ke koši a v 35. minutě
snížili na 47:56. Ovšem odpověď přišla, po rychlých 10 bodech byl vítěz určen.
Nejlepší hráčem USK se stal Robert Králíček, jeho píseckým protipólem je Martin Hornát.

Písek: Hornát 17, Feit a Procházka 10, Pták 7, Boukal a Houser 4, Borovka 2.
USK: Tělecký 21, Králíček a Šimon14, Palek 8, Balcar 6, Fanta 5, Bidlo, Bohm a Kulenovič 2,
Samoura 1.
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Výsledky skupiny „B“
KONDOŘI LIBEREC – SLAVOJ BK LITOMĚŘICE 81:52 (20:10, 49:27, 64:42)
V pořadí třetí utkání turnaje nepřineslo překvapení. Favorit potvrdil svou roli a i přes snahu Litoměřic si
zaslouženě došel pro svou první výhru na Final 8. Kondoři si vybudovali své vedení již po první
čtvrtině, kterou vyhráli rozdílem deseti bodů. Poločasový rozdíl byl dvaadvacetibodový a o zbytku
utkání tak bylo prakticky rozhodnuto. Hráčem utkání na straně Liberce se stal Jiří Šícha. Na straně
Litoměřic byl zvolen hráčem utkání rovněš s číslem 6 na dresu hrající Matěj Andrle.
Kondoři Liberec: Tegel 16, Haiblík 14, Bobek 15, Chytil 14, Šícha 11, Žák 5, Skalický 4, Vitous 2

Slavoj BK Litoměřice: Andrle 16, Kovařík 11, Klepač 10, Grubba 7, Skupien 5, Ivančo 2, Radimský

SOKOL PRAŽSKÝ – TOROLA SNAKES OSTRAVA

64:48 (22:12, 39:23, 56:34)

Po první čtvrtině bylo rozhodnuto i v duelu Sokola pražského s Toro Snakes Ostrava. Tým z Žitné,
který to má na Folimanku nejblíže, si systematicky budoval náskok, který vyvrcholil vedením o
šestadvacet bodů. Hráči utkání byli zvoleni Ikounga Ngatse ze Sokola pražského a Dominik Lukáč
z Ostravy.
Sokol pražský: Hauzer 18, Ngatse 14, Tax 11, Krištof 8, Burda 4, Krystlík 3, Kandilakis 2, Maurer 2
Snakes Ostrava: Bednář 12, Lukáč 11, Kořínek 10, Bednář 6, Hrabec 3, Buron 2, Klepáč

SLAVOJ BK LITOMĚŘICE - TOROLA SNAKES OSTRAVA 59:64 (22:19, 30:31, 49:47)
Ranní souboj dvou celků, které měly po čtvrtečním programu na kontě jednu porážku, se probudil do
bitvy o každý bod. Nejprve v ní získával navrch litoměřický Slavoj, který se ujal vedení 26:21, fyzičtější
Snakes však svými nájezdy ještě před přestávkou otočili. Přetahovaná byla na programu i pro druhou
polovinu. Litoměřice se vrátily k náskoku dvou košů, když Trusina trefil trojku. Pak přišly ostravské
chvíle. Lukáč nastartoval tým trefami z dálky, a když se k němu přidal Kurečka, bylo ještě ve třetí části
znovu vyrovnáno. A tlak Snakes pokračoval i v závěrečné čtvrtině. Nejprve desetibodová série, pak
Lukáčova čtvrtá trojka v utkání. Náskok Ostravanů byl poprvé dvouciferný - 62:51.

Litoměřice: Kala 16, Klepač E. 13, Anderle 9, Trusina 7, Kolařík 6, Skupien 4, Grubba a Radimský 2.
Snakes Ostrava: Lukáč 25, Bednář K. 13, Kurečka 11, Bednář J. 7, Holčapek 6, Kořínek 2.

KONDOŘI LIBEREC - SOKOL PRAŽSKÝ

71:48 (22:8, 45:20, 59:33)

Kondoři i Sokoli ve čtvrtek uspěli, a tak ve vzájemném klání usilovali o uhájení čistého štítu. Lepší
vstup předvedli Liberečtí a jejich ofenzivu nezabrzdilo ani stažení ústředního rozehrávače Bobka už v
páté minutě po třech osobních chybách. Za pražský tým se v první čtvrtině dokázal z pole prosadit jen
pivot Hauzer, zato Severočeši rychle našli hned šest střelců a vedli 22:8. A kondoří dominance nad
soubojem dravců pokračovala i ve druhé části. Střelecká exploze Šíchy (20 bodů za poločas) držela
Sokol mimo naděje na zvrat. Naopak, po Tegelových trefách nabobtnal rozdíl ve skóre na 20 bodů. Až
momenty v závěru poločasu patřily pražskému výběru, ať to byly Manasovy body, anebo Ngatseho
krásný blok. Návrat do zápasu však ani tahle snaha nepřinesla.
Druhý poločas nebyl tou hezčí fází utkání. Sokoli ukrajovat z odstupu nedokázali, a tak od konce třetí
části začali dávat prostor zbývajícím členům týmu. Šanci vylepšit osobní statistiky dovedl v tomto
zápase nejlepší hráč pražského týmu Filip Hauzer

Liberec: Šícha 22, Tegel 21, Bobek 8, Chytil 7, Haiblík 5, Skalický a Žák 4
SoPr: Hauzer 19, Maňas 6, Burda a Kandilakis 5, Tax 4, Krištof a Medek 3, Krystlík 2, Fanta 1.

SOKOL PRAŽSKÝ - SLAVOJ BK LITOMĚŘICE

71:74 (15:27, 39:41, 57:52)

Do utkání vyloženě vtrhl litoměřický Anderle a svému týmu zajistil brzké vedení 10:4. S následným
desetibodovým vzepětím Erika Klepače pak skóre narostlo až na 25:10. Litoměřičtí byli v euforii,
Pražané v depresi.
Do druhé části však Sokol vletěl a díky své fyzické převaze kvapně smazal rozdíl. Severočeši museli
proti sokolské dominanci ve vymezeném území vsadit na kanonádu z dálky a dlouho jim to stačilo
alespoň k mírnému náskoku. Pak se ale obraz zcela otočil: Pražané se dvakrát trefili za tři - vyrovnáno
39:39. V posledních sekundách poločasu pod košem uspěl litoměřický Skupien a přece jen strhl
vedení na stranu svého týmu. Úvod druhé poloviny zápasu začal lépe pro Sokol. Pět bodů v podání
Manase opět obrátilo výsledek. Brzy bylo zas všechno jinak, další dva střelecké úspěchy Klepače.
Nastal urputný boj o pozice, který mnoho tref nepřinášel. V závěru třetí části z něj vyšel lépe pražský
klub, který vedl o pět bodů.
Ale k napínavému konci duel přece jen zamířil, především z trestných hodů v podání Severočechů
bylo za dalších pět minut znovu srovnáno a Grubba vrátil Litoměřice zpět do vedení. A pak už se skóre opravdu přelévalo ze strany na stranu. Sokol dohrával bez tří vyfaulovaných hráčů, nejvyšší člen
týmu Hauzer skončil v křečích, přesto přidával na své konto body.
Na druhé straně předčasně usedli na lavičku rovněž tři hráči, mimo jiné Anderle, jenž do té doby prožíval povedený zápas. I bez něj došli Litoměřice za výhrou. Čtrnáct sekund před koncem základní
doby srovnal Erik Klepač na 71:71. Po technické chybě jeho bratra Adama ale mohl ze šestky rozhodnout Krištof. Nestalo se.
A na druhé straně - senzace! Adam Klepač odčinil svou chybu a cirkusovou střelou za tři spolu s klaksonem rozhodl o výhře Litoměřic. Jsou to jeho jediné body v utkání.
Nejlepším hráčem vítězů byl vyhlášen Erik Klepač, z týmu Sokola pražského si cenu odnesl Tadeáš
Manas.
SoPr: Hauzer 24, Maňas 11, Kandilakis 7, Krištof 6, Ngatse a Tax 5, Burda, Fanta a Medek 3, Mauer
a Krysltlík 2.

Litoměřice: Klepač E. 29, Anderle 24, Trusina 6, Kolařík 5, Grubba 4, Klepač A. 3, Puchar 2, Kala 1.

TOROLA SNAKES OSTRAVA - KONDOŘI LIBEREC

63:65 (14:20, 29:37, 51:44)

Kondoři v úvodu plnili roli favorita a drželi mírný náskok, „on fire“ byl znovu Jiří Šícha. Snakes se drželi
díky střelám Jaroslava Bednáře a Dominika Lukáče, své úspěchy připojil i Matouš Kurečka. Snažení
ostravských hráčů však dlouho neslo jen snižování, přímo na dostřel se ne a ne dostat. Naopak - ke
konci poločasu se s tříbodovou akcí libereckého Martina Hoška poprvé posunulo skóre na dvouciferný
rozdíl. Příchod ze šaten však patřil Ostravanům, zrychlili hru a 14 body za sebou se dočkali
vytouženého obratu na 43:39. Až Chytilova trojka jejich několikaminutový nápor zbrzdila. Ale
nezastavila - přišly dvě Lukáčovy trojky, Kurečkův průnik a na světě byl dokonce sedmibodový náskok
pro Snakes.
Nová čtvrtina, nová dynamika. Nyní museli Kondoři zvýšit obrátky. Udělali to a během tří minut zase
vedli. Jejich nápor korunoval Vojtěch Skalický, nejprve trefil za tři, pak dodal dvojku. Ale rozhodně to
nebyl poslední obrat v utkání.
Do závěrečné minuty šli s jednobodovým náskokem Snakes. Dvacet sekund před koncem však ze
šestek otočil Šícha. Holčapek se na druhé straně neprosadil a Žák jednou šestkou pojistil dvě sekundy
před koncem výhru Liberce 65:63.
Hráčem utkání ze libereckou stranu je Jiří Šícha, za Snakes se totožné pocty dostalo Dominiku Lukáčovi.
Torola Snakes Ostrava: Lukáč 27, Kurečka 17, J. Bednář 8, Klepač 5, K. Bednář 4, Kořínek 2.
Kondoři Liberec: Šícha 24, Chytil 11, Skalický 9, Tegel 8, Haiblík 5, Žák 4, Hošek 3, Bobek 1.
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O pořadí družstev na 2.-4.místě rozhodla minitabulka vzájemných utkání.
Semifinálová utkání:

BA NYMBURK – TOROLA SNAKES OSTRAVA

71:56 (17:17, 36:31, 55:43)

První poločas byl velmi vyrovnaný. Shodou skončila první čtvrtina za stavu 17:17 a poločasový stav
36:31 nenasvědčoval nic o převaze jednoho či druhého týmu. Ostrava se odmítla dostavit k druhému
poločasu a až po urgenci pořadatelů se nakonec vrátila. Trenér Panáček následně od rozhodčích
utkání obdržel technickou chybu a v průběhu třetí čtvrtiny pak druhou. Musel opustit halu a kormidlo
jeho týmu převzal trenér NH Ostrava pan Večerka. Z dramatu nejvíce vytěžil Nymburk, který třetí čtvrtinu vyhrál 19:12 a vybudoval si důležitý náskok. Ten se později ukázal jako rozhodující, protože Snakes již nedokázali utkání zdramatizovat a přiblížit se bodově natolik, aby rozhodili svého soka.
Hráčem utkání byl zvolen Lukáš Mareš na straně vítěze a Jaroslav Bednář na straně poražených.
Nymburk: Mareš 19, Vejvar 17, Kulich 12, Mikyska 11, Bubeník 4, Holoubek 4, Rylich 2, Valenta 1,
Vrchota 1

Snakes Ostrava: Kurečka 15, Kořínek 11, Bednář 11, Holcapek 6, Klepáč 4, Lukáč 3,

SLAVOJ BK LITOMĚŘICE – NH OSTRAVA

60:74 (19:21, 26:39, 32:56)

Ostrava se osmělovala postupně, ale nakonec v utkání vedla přes 35 minut a zaslouženě vyhrála.
Pomohlo jí k tomu především trio Kudry, Voráč, Svoboda, které společně nastřílelo 45 bodů. Litoměřice držel již tradičně Andrle, který dal 20 bodů a byl právem zvolen hráčem utkání svého týmu. Rozhodující moment byl ve třetí čtvrtině, když Slavoj nedokázal stáhnout poločasové patnácti bodové manko
a naopak dal pouze šest bodů.
Litoměřice: Andrle 20, Kolařík 13, Klepáč 10, Puchar 8, Trusina 3, Radimský 2, Grubba 2, Skupien 1
Ostrava: Kudry 17, Svoboda 14, Voráč 14, Dyjak 8, Kohut 8, Snopek 7, Rygel 4, Dehier 2.

USK PRAHA – SOKOL PRAŽSKÝ

87:81 (21:22, 45:47, 67:64)

První semifinále bylo krásným derby, které diváky muselo bavit. V bouřlivé kulise se hrál atraktivní
basketbal, který navíc přinesl vyrovnaný vývoj. Na straně USK táhl svůj tým v prvním poločase střelecky především Králíček (13) a Tělecký (16), zatím co na straně Sokola to byl Hauzer, který vnikal po
levé straně a do poločasu stihl 21 bodů. Hosté v poločase vedli 47:45, ale to po třetí čtvrtině již neplatilo, protože sovy ji vyhrály 22:17. Hlavním faktorem byl zlepšený doskok a přesná ruka střelců. U nich
se zastavme, protože oba muži v utkání předvedli fantastický výkon. Za sovy se blýskl 37 body Viktor
Tělecký (Robert Králíček 23) a Sokol nejvíce držel Filip Hauzer, který stihl celkem bodů 34. Sokol
v poslední čtvrtině mohutně dotahoval, ale v závěru již nestačil nic zvrátit a hrál o třetí místo.
USK: Tělecký 37, Králíček 23, Samoura 7, Simon 6, Pálek 6, Bidlo 6, Dušek 2
Sokol pražský: Hauzer 34, Ngatse 13 Kristof 12, Tax 8, Manas 6, Panáček 5, Maurer 2, Burda 1

KONDOŘI LIBEREC – SOKOL SRŠNI PÍSEK

77:68 (24:15, 46:30, 62:45)

Druhým finalistou se stal stylem start stop celek Kondoři Liberec. Kondoři doslova vlétli do semifinále
a po pěti minutách vedli 16:4. To na sršně mělo drtivý dopad a prakticky od začátku se museli vypořádat s bodovým mankem. Poločasové vedení 46:30 na straně Liberce nenasvědčovalo dramatu, ale i
přesto se Písek nevzdal a bojoval do posledních vteřin i přes ztrátu až 19 bodů. Liberec tak musel hrát
celých 40 minut, aby měl jistotu, že se ve finále utká s USK Praha. Hráčem utkání z vítězného týmu
se stal Lukáš Bobek. V dresu Písku to pak byl Miroslav Procházka.
Liberec: Šícha 21, Tegel 19, Haiblik 12, Bobek 11, Chytil 6, Žák 5, Hošek 2, Skalický 1
Písek: Procházka 21, Houser 13, Hornát 11, Feit 10, Borovka 7, Pták 6,

Zápasy o konečné pořadí:
Utkání o 7.místo:

TOROLA SNAKES OSTRAVA – SLAVOJ BK LITOMĚŘICE

70:59 (22:9, 36:27,52:44)

Utkání o sedmou příčku začalo raketovým startem Ostravy. Po prvních 5 odehraných minutách vedla
10:2 a po první čtvrtině dokonce rozdílem 13 bodů. Slavoj dal za první čtvrtinu devět bodů a střelecky
se rozjel až později. Drobným rozdílem sice vyhrál druhé a třetí dějství, ale to nestačilo na zdramatizování. Torola Snakes Ostrava tak obsadila konečné sedmé místo. Litoměřice jsou osmé. Hráči utkání
byli zvoleni Jaroslav Bednář a Tomáš Kolařík.
Ostrava: Bednář J. 14, Kurečka 14, Bednář K. 10, Kořínek 7, Přidal 3, Buron 2
Litoměřice: Klepáč E. 15, Kolařík 14, Klepáč A. 11, Puchar 6, Andrle 4, Grubba 3, Kala 2, Radimský 2, Trusina 1

Utkání o 5.místo:
BA NYMBURK – NH OSTRAVA

81:61 (18:17, 40:35, 52:53)

Favorit utkání Nymburk měl nakonec plné ruce práce, aby potvrdil páté místo na turnaji. Ostrava byla
vyrovnaným soupeřem a před vstupem do poslední čtvrtiny dokonce vedla rozdílem jediného bodu
53:52. Jenže pak poslední dějství prohrála 8:29 a na MČR U15 obsadila konečné šesté místo. Hráčem utkání se stal s double-double Tomáš Mikyska (15d, 20b) a dvanácti bodový Matěj Snopek.
Nymburk: Mareš 23, Mikyska 20, Vejvar 15, Valenta 6, Bubeník 5, Kulich 4, Pavlíček 2, Holoubek 2, Snop 2
Ostrava: Kudry 17, Svoboda 12, Snopek 12, Vorac 8, Kohut 4, Dehier 4, Dyak 4

Utkání o 3.místo:

SOKOL PRAŽSKÝ – SOKOL SRŠNI PÍSEK

83:94 (21:30, 40:51, 58:73)

Písek si došel pro bronzové medaile stylem start-cíl. V utkání nevedl pouze jedenadvacet sekund a to
byl stav 0:0. Měl tři střelce, kteří dali více než 20 bodů (Procházka, Feit, Hornát), ale prohrál souboj na
útočném doskoku. V utkání, si vybudoval až devatenácti bodové vedení, které pak hlídal do konce
utkání. Sokol Pražský měl sice více dvouciferných střelců, ale srážela ho úspěšnost střelby za 2 body
(36%). Nejlepším hráčem z Žitné se stal Petr Kristof, z týmu držitele bronzových medailí pak Martin
Hornát.
Sokol Pražský: Tax 19, Hauzer 1č, Kristof 14, Manas 11, Burda 9, Krystlik 6, Ngatse 6, Maurer 2, Panáček 2
Sršni Písek: Hornáth 29, Procházka 25, Feit 22, Borovka 8, Hauser 6, Pták 2, Boukal 2

FINÁLE
USK PRAHA – KONDOŘI LIBEREC

61:71 (9:17, 25:31, 49:50)

Finále Mistrovství ČR U15 bylo více, než důstojným svátkem basketbalu. Před kulisou přesahující 900
diváků, za přítomnosti roztleskávaček, tanečních skupin, maskotů, dvou bouřlivých fanklubů a jednoho
poháru pro vítěze. Liberec začal mnohem lépe a po první čtvrtině vedl 17:9. Tento start byl asi rozhodující. Vedení v celém utkání se pak sice ještě šestkrát měnilo, ale dotahovací jízda USK stála mnoho
sil, včetně zranění kapitána týmu Roberta Králíčka. Domácí hnáni bouřlivým fanklubem po patnácti
odehraných minutách stáhli na 22, ale dalších pět minut vyhráli Kondoři 11:3 a v poločase měli hřejivý
šestibodový náskok. Drama pokračovalo, na obou stranách bylo téměř dvacet nevynucených chyb, ale
více z nich dokázal vytěžit Liberec, který dal 14 bodů po ztrátách soupeře. Ani závěrečné taktické
fauly nic nezměnili na tom, že titul Mistr ČR U15 získávají Kondoři z Liberce, jejichž 5 střelců jim dnes
vystřílelo výhru nejcennější. USK Praha se rozhodně nemá zač stydět a jeho stříbro, může mít příchuť
zlata.
USK Praha: Tělecký 15, Simon 12, Samoura 10, Pálek 6, Bidlo 6, Králíček 4, Balcar 4, Fanta 4
Kondoři Liberec: Tegel 20, Chytil 18, Šícha 17, Žák 10, Haiblik 6

Pořadí týmů Mistrovství ČR U15 2015
8. místo

Slavoj BK Litoměřice

7. místo

Torola Snakes Ostrava

6. místo

NH Ostrava

5. místo

BA Nymburk

4. místo

Sokol Pražský

3.místo

Sokol Sršni Písek

2.místo

USK Praha

1.místo

Kondoři Liberec

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
ALL-STAR FINAL 8 - Jiří Šícha (Kondoři Lierec), Viktor Tělecký (USK Praha), Filip Hauzer (Sokol
pražský), Martin Hornát (Sokol Sršni Písek), Jakub Tegel (Kondoři Liberec)
MVP Final 8 - Jiří Šícha (Kondoři Liberec)
Nejužitečnější hráč - Tomáš Mikyska (BA Nymburk)
Nejvíce asistencí - Lukáš Bobek (Kondoři Liberec)
Nejvíce doskoků - Miloslav Kulich (BA Nymburk)
Nejlepší střelec - Viktor Tělecký (USK Praha)
Nejužitečnější hráč USK Praha - Jiří Balcar
Nejužitečnější hráč NH Ostrava - Štěpán Svoboda
Nejužitečnější hráč BA Nymburk - Vojtěch Vejvar
Nejužitečnější hráč Sokol Sršni Písek - Miroslav Procházka
Nejužitečnější hráč Kondoři Liberec - Johan Haiblík
Nejužitečnější hráč Slavoj BK Litoměřice - Erik Klepač
Nejužitečnější hráč Sokol Pražský - IKOUNGA NGATSE
Nejužitečnější hráč Torola Snakes Ostrava - Matouš Kurečka

Nejlepší střelec:
1. Tělecký /USK/

113

2. Hauzer /SoPr/

109

3. Procházka /Písek/

101

4. Šícha

/Lib/

90

5. Hornát /Pís/

88

Hodnocení užitečnosti:

1. Mikyska /Nymb/

120

2. Hornát /Pís/

108

3. Tegel /Lib/

95

4. Hauzer /SoPr/

88

5. Kulich /Nymb/

87

Asistence
1. Bobek /Lib/

27

2. Trusina /Lit/

17

3. Mareš /Nymb/

15

4. Palek /USK/

14

5. Kálíček /USK/

12

Doskoky:

1. Kulich /Nymb/

64

2. Ngatse /SoPr/

62

3. Hornát /Písek/

60

4. Mikyska /Nymb/

60

5. Hauzer /SoPr/

54

Hodnocení jednotlivých týmů :
Liberec – získal titul naprosto zaslouženě. Podával vyrovnané výkony během celé sezóny a
nezaváhal ani v závěrečném klání na Folimance. Jediný kritický moment měli Kondoři
v posledním utkání skupiny proti ostravským Snakům, které porazily o jediný koš. Během
utkání však doháněli sedmibodové manko. Možná zvládnutí koncovky tohoto dramatu
mužstvo posílilo do dalších bojů. Liberec se opíral o výkony šestice zcela vyrovnaných hráčů:
Bobka, Haiblíka, Chytila, Šíchy, Tegela, Žáka, které občas solidně doplňoval Skalický. Ostatní
hráči z lavičky se na palubovku dostávali zcela výjimečně. Svěřenci kouče Chábka podávali
vyrovnané výkony na obou polovinách hřiště. Zejména jejich defenziva byla pro mnohé týmy
tvrdým oříškem k rozlousknutí. Za celý turnaj průměrně inkasovali jen 58,4 bodů a na tom se
dá stavět. Základem byla osobní obrana zesilována na hráče míče, případně na klíčové hráče
soupeře. Jejím doplněním a zpestřením bylo využívání pastí u lajn. Kvalitní byl i doskok, a to
přestože Kondoři nedisponovali nijak dominantním pivotem. Clony většinou řešili přebráním
nebo předskokem. V útoku se prezentovali jednoduchými útočnými systémy, uvolnění hráče
na slabé straně a následnou hrou 1 na 1. Ve svém středu měli Severočeši i výborné střelce a
více než 85 % úspěšnost trestných hodů také není zahození a zejména ve finálové koncovce
hrála důležitou roli. Slabinou Liberce je zejména malá rotace hráčů a v některých případech i
brzké nabrání faulů.
USK Praha – mocně chtěl titul a dělal proto maximum. Bohužel, ve finále se mu velice brzy
zranil klíčový rozehrávač Králíček a nahradit jej pak bylo hodně složité. Jinak „mladé sovy“
prošly turnajem bez většího zaváhání. Skupinu vyhrály celkem dominantně a své soupeře
porážely více než dvacetibodovým rozdílem. Hodně energie však musely vydat při
semifinálovém derby proti Sokolu Pražskému, kde jim velké problémy dělalo ubránění Filipa
Hauzera, protože přeci jen takového borce u Botiče nemají. Z toho lze i charakterizovat
celkové herní pojetí tohoto týmu, které se přeci jen více opíralo o hráče na perimetru. Tam
exceloval především neudržitelný střelec Tělecký, kterého částečně dokázal přibrzdit jen
Liberec. Skvělý basketbal předváděl i Králíček a hru dobře dirigoval Palek. Na pozici 3 o sobě
dával hodně vědět Šimon. Pod košem to již tak výrazné individuality vysokoškoláci neměli.
Přesto si v podkošovém prostoru zdatně vedli Balcar, Samoura a Fanta. Také hra svěřenců
kouče Petráka byla vyvážena jak v ofenzívě, tak v defenzívě. V obraně se domácím dařilo
zejména ve skupině, ve vyřazovacích bojích to již tak dobré nebylo. Stažená osobní obrana
s odstupováním ze slabé strany byla doplněna občasným presem či dalšími překvapeními.
V útoku si hráči dobře podávali míč a hledali pozici pro své výborné střelce, které měli
úspěšnost jen lehce pod 50 %. Celkově hráli dobře protiútok, a v postupném útoky používali
systémy především založené na cloně hráče s míčem. Menší problém jsem registroval na

doskoku a také v momentě, kdy se dostal nějaký klíčový hráč do problémů s fauly, i když
Pražané měli určitě širší rotaci než Liberec.
Sokol Sršni Písek – asi odjížděli z Prahy spokojeni s bronzem, ve který před turnajem příliš
nedoufali. Do semifinále je posunula zejména výhra v úvodním zápase proti Nymburku.
Nutno konstatovat, že výhra byla naprosto zasloužená a v závěru jí Sršni uhájili, přestože se
potýkali s vyfaulováním svých opor. V dalších kolech pak nezaváhali s NH Ostrava a na
postupu do finále nemohla nic změnit ani porážka o dvacet bodů s USK Praha. V semifinále
pak Jihočeši celkem zdatně trápili Liberec. V utkání o bronz pak nedali šanci Sokolu
Pražskému. Bronz si však sokolové odvážejí právem. Jejich hra se opírala o osu hráčů :
Borovka – Procházka – Hornát – Feit, kterou více než solidně doplňovalo trio Houser, Boukal,
Pták. I další sled však dokázal využít svou šanci. Sršni těžili ze své bojovnosti a z faktu, že se
nevzdávali, ani za zdánlivě ztraceného stavu. V útoku těžily především ze střelecké potence
Procházky a dobrých vniků Hornáta, ten i dobře bránil vysoké hráče soupeře a v boji o bronz
nedal ani metr Filipu Hauzrovi, což bylo možná pro zisk bronzu klíčové. V útoku Písečtí hráli
jednoduché dvojičky a osobní obranu občas vytáhli i na polovinu soupeře. Písek lze označit
za překvapení turnaje, ale překvapení velmi pozitivní.
Sokol Pražský – předváděl během turnaje obrovské výkyvy. Začal velice dobře a porazil
Snaky z Ostravy. Podle očekávaní, pak podlehl Kondorům, ale to že prohraje s Litoměřicemi,
se bookmakerům zřejmě příliš nelíbilo. Tak trochu se mi zdálo, že se Sokol vždy
přizpůsoboval hře protivníků. Se slabšími hrál slabě, se silnými hrál velice dobře. Nedokázal
sám diktovat tempo utkání. Přes smolnou koncovku měli svěřenci Martina Jindry nakonec
štěstí, protože díky nejlepší vzájemné bilanci z tria SoPr, Litoměřice a Snakes nakonec
s odřenýma ušima prolezli do semifinále. Tam podali svůj nejlepší výkon na MČR a jen
malinký krůček chyběl k postupu do finále. V boji o bronz však Pražané opět zklamali, když
nestačili na bojovná žihadla píseckých sršňů. Asi je to spravedlivé rozuzlení, protože za jednu
výhru na MČR se bronz nebere. Sokolové spoléhali především na výkony levorukého pivota
Filipa Hauzra. I další podkošoví hráči Maňas – Ngatse se dokázali prosadit svými centimetry.
Na rozehrávce byl nejlepší Kryštof a střelec Tax, kterému se dařilo se střídavými úspěchy.
Největší problém SoPru byl v obraně, což dokumentuje i průměr 75 bodů inkasovaných na
zápas. Tento průměr ještě zachraňuje úvodní zápas se Snaky. Obrana se s každým dalším
utkáním zhoršovala, což dokumentuje 87 a 94 bodů obdržených v posledních dvou duelech,
kde se rozhodovalo o medailích. Naopak síla Pražanů byla v rychlých kontrech a dobré hře
pivotů. Slušné TH byly také dobrou devízou týmu. Naopak počet nasbíraných faulů, zejména
u podkošových borců, pak tým uváděl do značných problémů.
BA Nymburk – asi toužil po lepším umístění, než bylo konečné 5.místo na závěrečném
turnaji, vzhledem k tomu, že v dlouhodobé tabulce Středočeši dlouho pronásledovali tandem
Liberec – USK. O postup mezi nejlepší čtyřku Nymburk přišel hned v úvodním vystoupení
proti Písku. V prvních dvou čtvrtinách pustil Písek do trháku a nechal ho rozehrát. Pak mu již
nepomohlo ani nastoupení Mikesky, který měl zraněn kotník. Toto nečekané klopýtnutí se
pak podepsalo na poměrně vysoké porážce od USK. Tento černý čtvrtek se pak výrazně
podepsal na umístění tohoto celku, přestože všechna další utkání vyhrál. Postupně porazily
NH Ostravu, Snaky a znovu NH Ostravu. Jejich výkony měly stoupající tendenci, ale zpackaný
čtvrtek to již nezachránilo. Hra svěřenců trenéra Fraňka se opírala především o skvěle fyzicky
disponované podkošové duo Kulich- Mikeska. Škoda, jen že jejich vzájemná souhra nebyla

lepší. Dalšími stavebními kameny celku byl šikovný střelec i rozehrávač Mareš a výborné
křídlo Vejvar. Slušné momenty měl Snop. Ostatní již tak výrazní nebyli /Valenta, Rylich,
Holoubek/, ale snad mají před sebou dobrou perspektivu. Polabané měli v obraně problémy
s rychlostí soupeřů, kterou pak eliminovali fauly, kterých nabírali poměrně dost, zejména se
silnějšími soupeři. V útoku hodně spoléhali na hru ve vnitřním prostoru a silnou nymburskou
stránkou byl i doskok. Proto řadu akcí zakončoval Nymburk až jako druhou či třetí šanci. Také
středočeská lavička neoplývala velkou silou a každé střídání bylo poměrně znát.
NH Ostrava – Slezané zřejmě odjíždějí z údolí Jamrtál spokojeni. Jediná výhra nad
Litoměřicemi jim zajistila konečné šesté místo, což je pro současný kádr asi maximum
možného. Kouč Večerka stavěl svou hru především na trojici Voráč, Svoboda, Kudry.
S bodovými příspěvky tohoto tria se odvíjel ostravský výsledek. Druhý sled pak tvořili
Snopek, Kohut, Dyják a Rygel. Další borci již tolik minut nedostávali. Na obranné polovině
svěřenci kouče Večerky stavěli zataženou osobku, která byla někdy zesílená na hráče
s míčem. V útoku hráli Ostravané jednoduché útočné kombinace založené na jedné,
maximálně dvou clonách. Též využívali každou možnost brejku, které zakončoval především
rychlík Kudry.
Snakes Ostrava – lze označit za zřejmě největší smolaře turnaje, což dokazují výsledky
z jednotlivých duelů. Nejdříve průměrný výkon proti SoPru byl oceněn porážkou o 16 bodů.
Pak následovala pětibodová výhra nad Litoměřicemi. Ta Moravany zřejmě dobře naladila do
střetnutí s Libercem, kterému více než zdatně vzdorovali a nakonec poměrně smolně
prohráli rozdílem dvou bodů. Nutno dodat, že Kondorům řádně zatápěli a sehráli s nim
nejvyrovnanější partii v průběhu turnaje. Takto skončili Snaci až čtvrtí ve skupině. Což
způsobilo, že v sobotu ráno hned narazili na Nymburk. Tam zklamání z pátku ještě hodně
doznívalo, a tak si svěřenci kouče Panáčka vylepšili až v posledním duelu, ve kterém předčili
litoměřický Slavoj. Což jim zajistilo alespoň to, že neskončili poslední. Hadí basketbal byl stál
a padal se jmény: Lukáč, bři. Bednářovi, Holčapek, Lukáč, Kořínek a Kurečka. Zejména
univerzál Lukáč byl k neudržení a dělal soupeřům velké problémy. Ale i ostatní dokázali
přidat svou do ostravského mlýna, který produkoval solidní košíkovou. V útoku dominoval
rychlý přenos na slabou stranu či přenos do dobré střelecké pozice na slabou stranou a vnik
či volná střela. Slabší místo Ostravy bylo pod košem, kde přeci jen chyběl výraznější pivot,
což se projevilo na doskoku i sběrem poměrně vysokého počtu faulů. Také hráči mimo
základní rotaci nedokázali základní sestavu plnohodnotně nahradit.
Slavoj Litoměřice – přijel do Prahy s cílem vyhrát alespoň jedno utkání a neskončit poslední.
To první se mu podařilo, když překvapivě zdolal trojkou v poslední sekundě Sokol Pražský. To
druhé nikoliv, protože zbývající mače prohrál, ale kromě Liberce to nebylo o žádný bodový
parník. Severočeši se snažili, bojovali, měli velkou podporu v hledišti, ale nakonec to stačilo
jen na osmý flek. V kolektivu trenéra Šotnara vynikal především průbojný Andrle a mostecký
střelec Erik Klepač. Hru dobře dirigoval subtilní Trusina, který je ročník 2001. Z ostatních se
střídavě dařilo Skupienovi, Radimskému, Adamu Klepačovi, Kalovi a Ivančovi. Problém LIťáku
byl v menších postavách hráčů, a tak Slavoji citelně chyběl jeden vyspělý pivot. To vše však
nahrazoval rychlými brejky a vysunutou obranou a několika dobrými signály, zejména z pod
koše.

Pořadatelé odvedli vynikající práci a celému MČR zajistili vynikající podmínky, již s ohledem
na to, že na uspořádání měli jen 10 dnů. Celý turnaj byl zajištěn na úrovni nejvyšší soutěže
mužů, tak jak to USK umí. Samozřejmostí byli technické zápisy, přenos na TV COM.
Specialitkou byli před a po zápasové rozhovory s trenéry, které byly okamžitě publikovány na
webu. Solidní byl standardní buletin a výborným informačním prvkem byly i turnajové
noviny, které hodnotily události předchozího dne. Velkolepé bylo i zahájení turnaje, které
společně zahajoval Dominik Hašek společně s Michalem Davidem. Společně pak halou zněla
píseň „Non stop“, i česká hymna. Kvalitní režii mělo i závěrečné vyhodnocení, kterému byl
přítomen Jiří Zídek a Ilona Burgrová, kteří předávali ceny. Dobrým nápadem byla i
nebasketbalová soutěž o nejlepšího sympaťáka. I maskoti sova a Basyt vhodně doplňovali
zápasový program, stejně tak, jako mažoretky a hudební program během závěrečného dne.
Jen se mi občas zdálo, že se na rozdíl od ostatních utkání, se k zápasům domácích, upírala až
nadstandardní pozornost ve srovnání s ostatními zápasy.
Rozhodčí: Záruba, Hejnic, Nejezchleb, Rozmanová, Havlíček a Kulhavý byli slabším článkem
turnaje, což platí zejména o Rozmanové a Havlíčkovi, ostatní byli spíše průměrní. Solidní
pískání předváděl Nejezchleb a Záruba. Celkové pískali příliš úzkostlivě a zbytečně hru
kouskovali. Není proto divu, že se bylo běžně odpískáno více než 60 faulů. Vrcholem pak bylo
utkání Nymburk – Písek, ve kterém bylo odpískáno 69 faulů a házelo se 82 trestných hodů.
V důsledku toho měl zápasový program značné zpoždění a první den činilo více než hodinu.
Rozhodování sudích se zlepšilo, až poslední dva dny po domluvě komisařů a lepším
nasazováním arbitrů na jednotlivá utkání.
Závěr a doporučení:
Celé MČR bylo skvělou basketbalovou akcí, která se po všech stránkách povedla.
Pořadatelům patří díky za skvělé podmínky, které turnaj měl. Trenérům děkuji za dobrou
práci s mládeží, která je neocenitelná, díky Vám pánové a dámy. Přesto si dovolím malé
doporučení do budoucna:
Doporučení pro ČBF: formát MČR pro osm týmů je dobrý. Sice je to trochu dlouhé a náročné,
ale určitě je to lepší než předchozí modely pro 6 týmů.
Dále bych doporučil delegovat kvalitnější rozhodčí, klidně i Kooperativa NBL + mladí sudí
/1+1/. Metr nastavený na MČR byl zoufalý a až kluci za rok přijedou na ME, nesetkají se s tak
úzkostlivým rozhodováním.
Doporučení pro trenéry: nebojte se do zápasu zapojit širší rotaci hráčů, turnaj je dlouhý a
každá ušetřená energie se počítá dvojnásob. V jeden moment mě dokonce napadlo, zda by
nebylo dobré zavést v této kategorii systém passarele, neboť v tomto věku končí velké
množství hráčů, hlavně z důvodu, že málo hrají. Hrajte více rychlých protiútoků, více
využívejte celoplošnou obranu. Někdy mi to připadlo, že jde o MČR veteránů a ne o kategorii
U15. Hrajte rychle, jednoduše a každou možnost využijte k zakončení.
Doporučení pro diváky: vuvuzely již prosím ne!!!

