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ÚVOD
V Brně na Rosničce se sešly 4 nejlepší týmy kadetek. Z play – off a horšího umístění postoupilo
přes Trutnov zaslouženě USK a přes Pardubice po velkých bojích Havířov. Z dlouhodobého
pohledu vývoje tohoto ročníku (porovnání s U15 2013/14) by měl být jasným favoritem
domácí BK Žabiny. Ostatní týmy se pohybovaly ještě před 2 lety v druhé desítce v pořadí
(Sparta 19., Havířov 16., USK 13. místo), samozřejmě byly doplněny o několik hráček a získaly
kvalitu hodnou účasti na MČR U17 2015/16.

VÝSLEDKY:
Semifinále:
BK Žabiny Brno : USK Praha 56 : 32 (16:13, 27:16, 38:25)
BA Sparta : BK Havířov
66 : 57 (24:14, 43:28, 55:45)
O 3. místo:
USK Praha : BK Havířov
50 : 65 (15:24, 26:32, 36:49)
Finále:
BK Žabiny Brno : BA Sparta Praha
93 : 57 (25:7, 46:25, 71:34)

KONEČNÉ POŘADÍ:
1.
2.
3.
4.

BK Žabiny Brno
BA Sparta Praha
BK Havířov
USK Praha

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
All Stars:

Vitulová Tereza – BK Žabiny Brno
Brabencová Kristýna – BK Žabiny Brno
Jindrová Barbora – BA Sparta Praha
Šípová Veronika – USK Praha
Natálie Rašková – BK Havířov
MVP:
Vitulová Tereza – BK Žabiny Brno
Nejlepší střelkyně: Jindrová Barbora – BA Sparta Praha
MČR U17 souhrn
Sparta Praha
USK Praha
Žabiny Brno
BK Havířov
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Podrobné statistiky, informace a články:
www.cbf.cz, http://www.bkzabiny.cz/mcr/
www.uskmladez.cz
www.basparta.cz, facebook BA Sparta
http://www.bkhavirov.cz/

SEMIFINÁLE 1:
BK Žabiny Brno : USK Praha 56 : 32 (16:13, 27:16, 38:25)
Fauly: 22/21
Žabiny – Vitulová 14, Galíčková 13, Brabencová 7, Havlíková 6, Švagerová, Szcotková 4,
Válková 3, Michalčíková, Michalová 2, Štursová 1, Holomková, Tomancová 0
TH: 25/14 – 56%
USK – Kučová 8, Žílová, Šípová 5, Kůželová, Vorlová, Vítková 4, Gráfová 2, Bendová,
Vošahlíková, Studničková, Korbelová 0
TH: 23/13 – 57%
Oba týmy nastupují v kompletních sestavách, Žabiny z 1. místa a USK z 6. místa ze základní
části. Avšak začátek utkání je velmi vyrovnaný. Brno se neustále snaží o rychlý protiútok. USK
odpovídá proměněnými nájezdy s faulem. Brňanky mají hodně střeleckých pokusů, které jsou
nepřesné, avšak také útočný doskok, takže zakončují na několikátý pokus. USK je velmi aktivní
např. po svých trestných hodech, kdy získává odražený míč. 2. čtvrtina začíná ve stejném
duchu neproměňovaných šancí. USK do poločasu dává pouhé 3 body, velmi dobře je pokrytá
Šípová (hodně času Havlíkovou). Některé akce a posuny míče v útoku jsou ukázkové, ale bez
úspěšného zakončení. 2. poločas je již v režii Žabin, ačkoliv na základě velmi aktivní obrany
rozehrávaček (obránkyně Kučová, Žílová) se v průběhu 3. čtvrtiny dostalo USK na rozdíl 6 bodů.
Zkouší snížit tempo soupeřek změnou obrany na zónu 2-3, avšak v útoku se nemohou prosadit
a dopouští se mnoha ztrát z přihrávek. Brabencová zavelela svými nájezdy k útoku a
navyšováním skóre se na hřiště dostaly všechny hráčky z lavičky.
Zajímavým statistickým údajem z utkání jsou pouhé 3 proměněné 3 bodové pokusy
z celkových 25 obou týmů.
Do finále tedy postupuje domácí tým.
Hráčka týmu v utkání: V. Šípová (USK), T. Vitulová (Žabiny)

SEMIFINÁLE 2:
BA Sparta : BK Havířov
66 : 57 (24:14, 43:28, 55:45)
Fauly: 21/22
Sparta – Jindrová 26, Natabou 14, Rosecká 13, Misíková 8, Slanařová, Sklenářová 2, Pitrová 1,
Vighová 0
TH: 26/9 – 35%
Havířov – Kubíčková 18, Kopecká 16, Smutná 9, Rašková 8, Holcová 4, Botková 2, Popelková,
Menšíková, Paťorková 0
TH: 19/15 – 79%!!!
Oba týmy nastupují po dosavadních vzájemných utkáních 1:1 v očekávání vyrovnaného
souboje. Havířov však platí nováčkovskou daň a nervozita z počátku utkání ho stála vítězství.
Nelze mu však upřít snahu a bojovnost až do poslední minuty. I zranění Liové při rozcvičení ze
zápalu povzbuzováním bylo důkazem určité přemotivovanosti. Začínáme rychlým
basketbalem na obou stranách. Evidentní je tlak na rozehru Havířova a úspěšné zakončování
Sparty. Jindrová ukazuje svou sílu v 1x1 proti Raškové a po 1. čtvrtině je již na 9 bodech. Velmi
aktivní je i Natabou s Pitrovou pod košem, což způsobuje problémy při zakončování z pod koše
dlouhým hráčkám Havířova, které nemají tolik prostoru. Také vázne návrat do obrany a proto
je rozdíl po 1. úseku již 10 bodový. Do poločasu se rozdíl ještě mírně navýšil, na obou stranách
vidíme mnoho ztrát. Podkošový prostor patří Spartě a k tomu se přidává velmi dobrá

úspěšnost a aktivita hráček z perimetru (Jindrová, Rosecká). V 2. poločase Havířov získává
alespoň dílčí vítězství ve čtvrtině díky velkému tlaku v obraně, zejména Botková pracuje na
Jindrové. Havířov zkouší i zónovou obranu, avšak na rozdíl pod 10 bodů se dostává až
v posledních 2 minutách utkání. Problémy s osobními chybami má několik hráček Sparty,
avšak čas neúprosně běží, při trestných hodech v závěru utkání je úspěšnější Havířov, ale ani
to nestačí k překlopení skóre.
Viděli jsme skvělé bojovné utkání a oba týmy zaslouží pochvalu za maximální nasazení.
Hráčka týmu v utkání: Jindrová B. (Sparta), Kopecká A. (Havířov)

O 3. MÍSTO:
USK Praha : BK Havířov
50 : 65 (15:24, 26:32, 36:49)
Fauly: 19/17
USK – Šípová 20, Kučová 11, Žílová 8, Kůželová 7, Studničková, Gráfová 2, Bendová,
Vošahlíková, Vorlová 0
TH: 16/8 – 50%
Havířov – Smutná 22, Kubíčková 14, Kopecká 10, Holcová 6, Rašková, Paťorková 4, Popelková
3, Botková 2, Dvořáková, Lacinová, Menšíková 0
TH: 10/6 – 60%
Hned na začátku utkání je špatně rozestavený rozskok USK potrestán rychlým košem, od této
chvíle je již Havířov ve vedení až do konce zápasu. Předvádí některé hezké kombinace zejména
mezi dlouhými hráčkami Kopeckou a Kubíčkovou, přesnou mušku má Smutná, na druhé straně
se bohužel USK trápí a kupí chyby (ztráty z rozehry, nezakončené RP, přešlap apod.). Po dvou
3 bodových úspěšných střelách Šípové a aktivní Kůželové (proti menší Raškové) se USK dostává
do hry, zkouší i zónovou obranu, avšak závěr čtvrtiny opět ukázal sílu ve hře Havířova i na
obranné polovině ziskem míče rozehrávačky a okamžitý protiútok zakončil 1. čtvrtinu stavem
24 : 15 pro Havířov. V další části hry je velmi dobře bráněna rozehrávačka Rašková pražskou
Kučovou, USK získává několik míčů v obraně, nutí soupeřky k chybám, ale nedokáže svou
snahu zúročit na útočné polovině, kdy hraje jen hráčka s míčem. Velmi se zlepšila i obrana na
slabé straně, z čehož pramenily zisky, ale opět bez efektu. Šípová koriguje před poločasem na
26:32.
Do 2. poloviny utkání nastupuje Havířov stále plný sil a nejvíce úřaduje dvojice Kopecká
a Kubíčková, které se po Smutné dostávají na dvojciferná čísla vstřelených bodů. Závěr utkání
již hrají střídající hráčky.
Získání bronzových medailí kadetek je pro Havířov historickým úspěchem. Umístění USK je
adekvátní výsledkům a již postup na MČR byl pro tento tým úspěchem.
Hráčka týmu v utkání: Šípová V. (USK), Smutná A. (Havířov)

FINÁLE:
BK Žabiny Brno : BA Sparta Praha
93 : 57 (25:7, 46:25, 71:34)
Žabiny –Vitulová 28, Brabencová 13, Havlíková 9, Szcotková, Galíčková 8, Michalčíková,
Tomancová 7, Švagerová 5, Válková 4, Štursová, Holomková 2, Michalová 0
TH: 15/8 – 53%
Sparta – Jindrová 19, Natabou 9, Sklenářová 7, Slanařová, Pitrová 5, Kolegarová, Rosecká 4,
Misíková, Vighová, 2, Gallasová, Bajgarová 0
TH: 29/20 – 69%

Již po třetí v řadě zde máme finále mezi Žabinami a Spartou (2014 – 1. Sparta, 2015 – 1. SŠMH
Brno). Od začátku utkání je vidět převaha domácích, které se výborně připravili na sparťanské
opory. Jindrová míjí první 2 střely, jednu má zblokovanou a za 1. čtvrtinu dává Sparta pouhých
7 bodů, z toho pouze jeden koš ze hry (ostatní TH). Na straně Žabin má přesnou ruku ze střední
vzdálenosti Havlíková, z tříbodového oblouku i z pod koše Vitulová, Brabencová využívá svůj
rychlý únik 1x1. Rychlé protiútoky válcují soupeřky, i v postupném útoku je jim dovoleno
zakončovat bez tlaku (volné střely). Avšak nelze upřít Spartě snahu stále nepříznivé skóre
alespoň upravit, chvílemi je vidět skvělá obrana, zisky, zakončení i s faulem, ale zejména
útočně je hra pouze o aktivitě Jindrové. Natabou dlouhou dobu po osobních chybách střídá a
tudíž není pod košem soupeřka adekvátní konstituce, která by zastavila velmi dobře hrající
Vitulovou. Objevují se i dlouhé 2 minutové úseky bez koše na obou stranách. Misíková velmi
dobře tlačí rozehrávačku do těžkých pozic pro přihrávku a řízení hry. Avšak téměř 40 bodový
rozdíl ve finále Mistrovství republiky je jednoznačný a tudíž je o vítězi dlouhou dobu
rozhodnuto. Na obou stranách se tedy na hřiště dostaly všechny hráčky.
Hráčka týmu v utkání: Brabencová K. (Žabiny), Misíková E. (Sparta)

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A HRÁČEK KE SLEDOVÁNÍ
BK Žabiny BRNO:
Pořádající družstvo bylo velmi dobře připraveno nejen na finálový souboj. Podařilo se jim
takticky zvládnout obranu nejnebezpečnějších hráček soupeře. Jak je zvykem u trenéra
Fouska, využívá pouze osobní obranu, která je založena na komunikaci, stanovené rotaci a
tlaku na míč. V útoku velmi instinktivně využívaly Žabiny rychlý protiútok. Nebezpečné byly ve
vnitřním prostoru díky vyspělé pivotmanské hře Vitulové. Z perimetru měly sílu ve střelbě
(Havlíková) či v nájezdu 1x1 (Brabencová). Tým řídila většinu času Szcotková, rozehrávačka
mistryň Evropy.
Velmi by mne zajímal výsledek utkání proti Havířovu, se kterým by se určitě vyrovnaly síly pod
košem, avšak širší rotace by pravděpodobně hrála největší roli. V týmu USK ani Sparty nebyly
vyspělé podkošové hráčky, které by zastavily zejména Vitulovou.
Z pohledu čtení hry mají i Žabiny stále co trénovat, také není 100% obranná fáze (nejvíce
faulující tým).
Statisticky měly Žabiny na MČR nejlepší střelbu za 2 i za 3 body. Jasně vedly i na doskoku.
Žabiny mají ve svém kádru mnoho mládežnických reprezentantek a papírově bylo jasným
adeptem na vítězství v turnaji. Prognózy se potvrdily a zaslouženě zůstává zlato v Brně.
Vitulová T. – oproti loňskému roku sebevědomější, využila svých schopností a dovedností
nejen ve vnitřním prostoru, ale i při střelbě z dálky. V obranné fázi neměla tak silné soupeřky
jako loni. Určitě je potřeba stále lepšit obrannou fázi, nepřestávat, i když jsou souboje fyzicky
náročné a snažit se řídit obranu z pozice bránící hráčky od clonící soupeřky. MVP turnaje. All
Star team.
Brabencová K. – hráčka, která se nebojí vzít na sebe zodpovědnost v zakončení, rozhodnutí
pro 1x1 má zcela instinktivní (zejména doleva), avšak je potřeba zapracovat na jistotě
v zakončení. V obranné fázi je určitě znát zlepšení z loňského roku, ráda čeká na dlouhé
přihrávky, do kterých vbíhá, avšak výhrady bych měla k obraně na slabé straně při pohybu
útočníka, doporučuji i zlepšit komunikaci při pick and roll a pokrytí 1. kroku úniku soupeřky.
All Star team.

Szcotková K. – hráčka reprezentačního výběru. Podařilo se jí zejména finálové utkání. Je silná
ve volbě střelecké pozice, avšak nevyužila svou silnou zbraň - střelbu za 3 body.
Tomancová B. – návrat po zranění, tudíž nejistota ve veškerých činnostech a snížená rychlost.
Je potřeba se nyní plně uzdravit a být připravena na další „krůčky“ basketbalovou kariérou.
Havlíková T. – velmi dobrá střelba ze střední vzdálenosti. Dokázala využít i hru zády ke koši
proti menším obránkyním. Určitě je nutné dále zlepšovat práci s míčem.
Další hráčky ke sledování: Galíčková K., Štursová V., Válková A.
USK PRAHA:
Tým USK přijel na MČR po překvapivém Play off, kdy vyřadil Trutnov sérií 3:0. Jeho tým se
opírá zejména o hru Veroniky Šípové, která je dobrým lídrem. Avšak k basketbalu je potřeba
aktivita a zapojení více hráček. V postupném útoku tým občas přehrává výhodné situace
(přihrávka do proběhu apod.). Také nemá ve svých řadách výraznou pivotmanku, která by na
sebe upoutala pozornost obrany. V obraně je USK velmi silné na perimetru zejména díky
Kučové. Pokud využívá zónovou obranu 2-3, občas se zde vyskytly chyby v posunech na
stranách. Na MČR bylo USK bohužel lehce indisponováno nemocí některých hráček.
Tým má velmi slušný herní systém pro vyhození z autu, avšak hráčky nejsou opět schopny
využít vhodných momentů a výhod, které signál přináší.
USK mělo nejvíce ztrát na MČR. Jak už bylo řečeno, účast na MČR byla úspěchem a hráčky
mohou být spokojeny s výkony v celé sezóně. Jako jediné totiž dokázaly v základní části porazit
Žabiny i Spartu. V základní rotaci mají 3 hráčky ročníku 2000, ačkoliv celkově bylo USK
nejstarším týmem MČR.
Patří jim tedy uznání za velmi dobré až překvapivé výkony v průběhu celé sezóny.
Šípová V. – jak je typické pro Veroniku, nikdy nehraje na méně než 100%, avšak tentokrát byla
její maximální hranice za nejlepšími výkony, byla na ni znatelná únava a vyčerpání, ať už z celé
sezóny nebo z nemoci, kterou procházela při MČR. Byla oporou v každém utkání. Je to hráčka
s potenciálem, který je třeba rozvíjet. Individuální práce na dovednostech, jako je např. vysoký
driblink, je nutností pro její další rozvoj. All Star team.
Žílová E. – opět hráčka se skvělým přístupem hraničícím s přemotivovaností. Eliška je silně
pravoruká. Určitě je potřeba zlepšovat celkové čtení hry (timing přihrávek, technika
přihrávek), k tomu však je nutné se naučit zvládat chyby, které zákonitě (pokud se chci lepšit)
musí přicházet, ale nesmí mě zlomit, je třeba se z nich poučit a neopakovat je.
Kučová M. – nejlépe bránící hráčka USK na perimetru, umí se velmi dobře dostávat do pohybu
útočníka, aniž by faulovala a naopak je schopná získat průrazy. Limitou je její výška a záleží
jen na ní, jak se s tímto faktorem dokáže v budoucnu poprat.
Kůželová L. – na MČR nebyla výraznou hráčkou, ačkoliv má mnoho zkušeností i ze starší
kategorie, kde se pravidelně prosazuje. Nebyla bohužel schopna doplnit Šípovou v hrozbě na
koš.
SPARTA PRAHA:
Osu týmu tvoří mladé hráčky r. 2000 Jindrová, Rosecká, (Sklenářová), které pod košem
podporují Natabou (1999) a Pitrová (2000). Jindrová je jasně nejvýraznější postavou družstva.
Na tomto mistrovství dovedla Spartu do finále přes velmi dobře hrajícího nováčka z Havířova.
Svou typicky útočnou hrou dostala svůj tým na vedoucí pozici v získaných faulech. Obrana
Sparty má jasný rukopis – agresivní obrana na míč (Misíková, Rosecká), převážně po celém
hřišti a v útoku je snaha o rychlý protiútok prioritou, v postupném útoku záleží na složení

hráček, které jsou na hřišti. Pokud je zde Natabou, která převyšuje soupeřky, je snaha ji
využívat z rozestavení 4+1. Avšak většina postupných útoků je zakončována po 1x1
z perimetru. Oproti finalistovi z Brna má mnohem užší rotaci hráček a rozdílnou nahraditelnost
hráček. Z pohledu statistik ještě zmíním nejhorší procento střelby trestných hodů, na kterém
je potřeba zapracovat.
Sparta je již několikátý rok pravidelným účastníkem mistrovských závěrečných turnajů!
Jindrová B. – již v loňském roce jsem psala o silných stránkách ve hře 1x1 a slabinách v obraně.
Tento turnaj však musím Barču pochválit i za snaživý přístup k obraně, někdy je potřeba
rychleji reagovat na rotace ostatních obránkyň. Přihrávky z výskoku jsou neduhem mnoha
hráček, i Bára je používá až příliš a jejich timing či přesnost pak nejsou zaručeny, ačkoliv
uznávám, že některé z nich mají skvělou myšlenku a nacházejí správně svůj cíl. Věřím, že
takové výkony jako na MČR bude schopna a ochotna ukázat i v reprezentačních výběrech. All
Star team.
Rosecká A. – hráčka, která se opírá zejména o dobrou obranu, pozor na zbytečné osobní chyby
při jasné převaze útočníka. Nemohu však určit nějaký výrazný posun v činnostech oproti
loňskému roku. Je naprostou nutností zlepšit útočnou fázi. V zahájení útoku pozor na kroky.
Natabou I. – Isnelle byla zcela jistě platnou hráčkou v podkošovém prostoru, avšak její pobyt
na hřišti omezují brzké osobní chyby pramenící z nestability a nekoordinovanosti všech
pohybů. Ačkoliv musím konstatovat velké zlepšení během jejího působení ve Spartě. Je
nutností, aby tato hráčka trénovala individuálně základní dovednosti a šla ve šlépějích svých
starších kvalitních spoluhráček.
Misíková E. – hráčka, z jejíž rychlosti a atletičnosti jsem nadšená. Ale v útočné fázi ji chybí
rozhled a kreativita, střelba (jasné technické nedostatky, které lze změnit!). Někdy má
zbytečné reakce na výroky rozhodčích, které jí jen ubírají koncentraci na vlastní výkon. Byla
určitě hlavní postavou obranné činnosti Sparťanek a velmi nepříjemnou soupeřkou všech
rozehrávaček, není potřeba si ale hráčky kontrolovat i rukama při síle nohou, kterou Eliška má.
Další hráčky ke sledování: Pitrová M. (slabá práce s míčem, vysoký driblink, snaha na doskoku
příkladná), Slanařová R. (atletický základ téměř nevyužitý, otázka dalšího růstu), Gallasová S.,
Kolegarová H. (obě potenciál do budoucna, nyní bez vytížení a výrazné role)
BK HAVÍŘOV
Družstvo, které mělo za sebou nejnáročnější sérii Play off proti Pardubicím, přijelo do Brna
v kompletní sestavě. Pro boje o MČR bylo doplněno o hostující Holcovou a Smutnou z Ostravy,
se kterou Havířov spolupracuje.
Hra je založena na velmi dobrých výkonech podkošových hráček Kubíčkové a Kopecké, které
na perimetru velmi dobře doplnila Smutná a MČR ji zastihlo ve slušné formě. Rašková je pak
ústřední rozehrávačkou spolu s Holcovou. Jednoduchá hra a spolupráce v kombinacích 2 - 3
hráček přivedla tým Havířova až do bojů o bronzové medaile. V obraně sází zejména na osobní
kontakt, ale v rámci taktiky využívá i zónu. V obraně bych vytkla detail pokrytí vyhození z autu
a návrat do obrany. Ztráty v rozehrávce byly způsobeny velmi dobrými obránkyněmi soupeřek
a zde bych viděla opět velký prostor pro zlepšení individuálních činností i čtení hry celého
týmu.
Tým potvrdil roli nejlépe střílejícího týmu trestných hodů, dokonce by jím byl i v kategorii
juniorek, kde nikdo nepřesáhl hranici 70% úspěšnosti. Kvalitní hra pod košem přinesla
prvenství i v počtu bloků. Celková hodnota získaných míčů je převážně zásluhou týmové
obrany.

Fanoušci Havířova byli od počátku MČR viditelní a slyšitelní a hráli roli 13. hráče týmu a dotáhli
ho až k 3. místu na MČR.
Kubíčková A. – velmi aktivní, na MČR v dobré formě a kondici i vzhledem k vytížení v Play off.
Nutnost sebejistoty v zakončení a stability výkonu po celou dobu utkání. Dobrá spolupráce a
vidění spoluhráček.
Rašková N. – na MČR přijela co by nejvíce faulující hráčka základní části (z účastníků MČR), což
zde nepotvrdila. Měla velmi obtížnou roli v rozehrávce, kde byla tlačena kvalitními
obránkyněmi (hodně ztrát), nutnost stále zlepšovat hru s míčem a také využití clon
spoluhráček (často daleko od clony). Pozor na přihrávky z výskoku vrchem, zařadit jistější
formy. Členka All Star týmu.
Kopecká A. – ve dvojici s Kubíčkovou velmi obávaný hráč. Po zranění v sezóně se vrátila do hry
a byla velmi platnou hráčkou poslední fáze soutěže. Vyvarovat se zbytečných reakcí na
rozhodnutí rozhodčích. Snaha o doskok je příkladná. Je nutné si v činnostech věřit a používat
své silné stránky (např. střelba a zakončení za 2body, blokování)!!!
Smutná A. – podržela tým střelecky zejména v boji o 3. místo. Útočná práce je jasně úspěšnější
a efektivnější než obranná, kterou je třeba zlepšovat. Pokud se hráčce nedaří, je potřeba s tím
zabojovat a nevzdávat se. Jasně figuruje na předních příčkách ve veškeré střelbě soutěže EXL
U17, což potvrdila hlavně v nedělním utkání. Nutnost výkony zestabilizovat.
Holcová T. – nechává se lehce zaclonit, snažit se dostat za svou hráčkou či do rotace co
nejrychleji. Na MČR téměř nevyužila svých předností v nájezdu, avšak hra týmu pod košem to
mnohdy ani nedovolila.

HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH
Rozhodčí mají na každém mistrovství zastoupení rozhodčích z nejvyšší dospělé soutěže,
z nejvyšší dorostenecké soutěže, rozhodčí z 1. ligy a z celostátní soutěže. Jejich vzdělávání je
systematizováno a momentálně se snažíme i o zlepšení komunikace a spolupráce mezi nimi a
trenéry. Každý rozhodčí udělá chybu, jen Ti nejlepší jsou pak v nejvyšších evropských
soutěžích, stejně jako je to u trenérů. Na MČR U17 bylo dle mého názoru chyb minimální
množství a hra plynula v duchu fair play a v rámci pravidel basketbalu právě díky výkonům
rozhodčích.
Podrobné zhodnocení svých vystoupení si vyslechnou od svých nadřízených, kteří asi jako
jediní v hale Rosnička bedlivě sledovali výkony rozhodčích více než hráček či trenérů.

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE
Pořadatelé se ujali letošních obou dorosteneckých mistrovství, které byly týden po sobě, což
je náročné nejen pro hráčky a trenéry, ale pro organizátory o to víc. Zároveň je však výhoda
možnosti zlepšení se a tzv. vychytat určité detaily, což se podařilo a MČR kadetek bylo
vylepšeno např. průvodcem ocenění pro trenéry a delegáty, jasným uspořádáním zakončení
apod.
Reklama, TVcom, stolek a hlasatelská služba, aktualizace zpráv, fotografií či videí, doprovodný
program, atd. – vše fungovalo bez problémů a na vysoké úrovni stejně jako předchozí víkend.
Věřím, že i diváci a aktéři mistrovství tento posun zaznamenali a uvítali.
Všem děkuji za skvěle odvedenou práci.

Doporučení – pro trenéry a hráčky:
1. Stále platí doporučení o tréninku obranného doskakování resp. odstavování hráček po
střelbě.
2. Velmi často docházelo k doskoku útočícího družstva po střelbě trestných hodů –
nutnost zařadit nácvik této standardní situace do tréninku.
3. Využití clon na míč – zejména z pohledu driblující hráčky, která velmi často ponechává
prostor mezi sebou a clonící spoluhráčkou, do kterého se jednoduše dostává obránce
(pokud to samozřejmě není taktickou variantou pro „rescreen“).
4. Stejně jako u U19 bylo velmi nízké procento úspěšnosti střelby trestných hodů (vyjma
Havířova) – trénovat TH po fyzické zátěži a také ve stresových situacích (navozování
modelových situací).
5. Komunikace v obraně je negativním evergreenem v českých poměrech, i zde bych
apelovala na dostatečnou komunikaci, která je i zvýšeným používáním clon na míč
nutností.
6. Uvolnění hráček bez míče, ať už individuálně či s využitím clony není dostatečně
razantní, rychlé, načasované a hlavně v souladu se čtením obránce.

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Velmi chladné podnebí nás čekalo v Brně a tak bylo ideální najít si cestu na Rosničku za
výborným basketbalem. Mnoho fanoušků a příznivců basketbalu tak učinilo a celému
mistrovství tak dodali skvělou atmosféru. Tentokrát jsme měli zastoupení celků z Prahy, Brna
a Havířova, je skvělé vidět vyváženou účast Moravy a Čech.
Hráčky U17 odvedly většinou maximální výkony, což by mělo být jejich cílem kdykoliv vstoupí
na palubovku. S takovým přístupem se jedině mohou posouvat dál. Hodně hráček hraje již za
U19 (některé i za ženy), což může vypovídat o kvalitě hráček, ale také o „kvalitě“ soutěží a
množství hráček, které v nejvyšším basketbalu máme. Věřím, že se nám podaří český ženský
basketbal zpopularizovat tak, abychom měli všechny ročníky naplněny kvalitou a nemusely tak
v podstatě přetěžovat hráčky fyzicky i psychicky a basketbalem je vlastně přesycovat již
v tomto věku.
Všem klubům a rozhodčím, kteří se mistrovství účastnili, děkuji za reprezentaci a
organizátorům za spolupráci.

Zpracovala: Milena Moulisová

