ZPRÁVA DELEGÁTA KBDM
- MČR STARŠÍCH ŽÁKYŇ U15

28. 4. - 1. 5. 2016
pořadatel: BA SPARTA, PRAHA

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ - SKUPINA "A":
BA SPARTA
4 KOLEGAROVÁ Hana
5 KUBOUŠKOVÁ Klaudie
7 KUNAYOVÁ Charlotte
10 RIŠKOVÁ Natálie
11 GALLASOVÁ Sarah Nicol
14 SEKYROVÁ Anna
18 VOTAVOVÁ Štěpánka
21 FORMÁNKOVÁ Allie
22 RABASOVÁ Adéla
23 VYDROVÁ Julie
33 JINDŘICHOVÁ Simona
35 HALÁTKOVÁ Tereza
42 FARKAŠOVÁ Alena
43 ALSCHNEROVÁ Daniela
trenér:
asistenti:

2001
2003
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
2002

KRAMER Marcela
ŠMÍDKOVÁ Hana
ZAJÍČEK Ondřej

Dlouhodobá část - extraliga U15:
Pořadí:
1. místo
Bilance:
15 vítězství / 5 porážek
Střelkyně:
Kolegarová 20,3 b./záp.
Gallasová
19,3 b./záp.
Halátková
11,9 b./záp.

SOKOL ZVVZ HRADEC KRÁLOVÉ
7 NOSKOVÁ Barbora
8 HURTOVÁ Nela
9 PLESKOTOVÁ Anna
10 DLABOVÁ Lucie
11 FIŠEROVÁ Simona
12 BEZPALCOVÁ Diana
14 PEŠKOVÁ Michaela
15 VITVAROVÁ Michaela
16 BUBENÍČKOVÁ Michaela
18 SAKSLOVÁ Martina
19 RÁLIŠOVÁ Natálie
21 HRADECKÁ Michaela
22 MOCOVÁ Eliška
trenér:
asistent:

2002
2001
2001
2001
2002
2001
2002
2001
2001
2002
2001
2001
2001

BENČÍKOVÁ Michaela
PTÁČKOVÁ Romana

Dlouhodobá část - extraliga U15:
Pořadí:
3. místo
Bilance:
13 vítězství / 7 porážek
Střelkyně:
Rálišová
13,5 b./záp.
Hradecká
13,0 b./záp.
Fišerová
12,5 b./záp

BK LEVHARTICE CHOMUTOV
5 VOSTATKOVÁ Karolína
6 BĚLOUŠKOVÁ Klára
7 HLAVOVÁ Jana
8 HARTMANOVÁ Daniela
9 ZDEŇKOVÁ Nikola
10 DROBNÁ Jana
11 CHROMÁ Anna
12 BAŽENOVOVÁ Tereza
13 JUNGLINGOVÁ Barbora
14 CSUNDERLÍKOVÁ Dominika
15 ENDRŠTOVÁ Michaela
16 PIKALOVÁ Karolína
17 HORSÁKOVÁ Natálie
18 SÝKOROVÁ Monika
23 GOTTWALDOVÁ Hana
trenér:
asistent:

2001
2001
2002
2001
2003
2001
2003
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2001

EISNER Tomáš
DROBNÝ Petr

Dlouhodobá část - extraliga U15:
Pořadí:
6. místo
Bilance:
9 vítězství / 11 porážek
Střelkyně:
Zdeňková
12,7 b./záp.
Horsáková
12,2 b./záp.
Merhautová 10,9 b./záp.

BASKET OSTRAVA
5 KOPECKÁ Pavla
9 JUREČKOVÁ Aneta
10 CUNDOVÁ Adéla
11 NYKLOVÁ Markéta
14 LIPKOVÁ Jana
16 LIOVÁ Ping
17 ČÍŽOVÁ Natálie
18 MIHALOVÁ Natálie
19 PAŤORKOVÁ Anna
27 GROBELNÁ Natálie
42 ŽŮRKOVÁ Nikola
trenér:
asistenti:

2002
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2001
2002
2001

MAGNUSEK Ludvík
JANUS, SEDLAŘÍK

Dlouhodobá část - extraliga U15:
Pořadí:
8. místo
Bilance:
7 vítězství / 13 porážek
Střelkyně:
Paťorková
22,8 b,/záp.
Liová
17,3 b./záp.
Jurečková
9,6 b./záp.

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ - SKUPINA "B":
USK PRAHA
4 ZEITHAMMEROVÁ Kateřina
6 ŘEHOŘOVÁ Adéla
7 DOTZAUEROVÁ Klára
8 HULÁKOVÁ Karolína
9 NOVÁKOVÁ Barbora
10 DRBOHLAVOVÁ Andrea
11 ŠRÁMKOVÁ Kateřina
12 KOFROŇOVÁ Jana
13 POUCHOVÁ Vendula
15 SAMOUK Tea
16 POLÁČKOVÁ Adéla
17 BUBENÍKOVÁ Magdaléna
18 KLANICOVÁ Nikola
19 VANČÍKOVÁ Veronika
trenér:
asistenti:

2002
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001

PEJČOCHOVÁ Lenka
BURKERTOVÁ Tereza
HRADILOVÁ Ivana

Dlouhodobá část - extraliga U15:
Pořadí:
2. místo
Bilance:
14 vítězství / 6 porážek
Střelkyně:
Zeithammerová17,1 b./záp.
Pouchová
10,1 b./záp.
Bubeníková
9,1 b./záp.

BK STUDÁNKA PARDUBICE
5 HETYCHOVÁ Dorota
2001
6 JEZDINSKÁ Barbora
2001
7 NEUMANNOVÁ Kateřina 2001
8 MARTINÍKOVÁ Nikol
2001
9 PAVLÍČKOVÁ Tereza
2001
10 KUČEROVÁ Pavla
2001
11 ZVANCIGEROVÁ Michaela 2002
12 ŠITANCOVÁ Zuzana
2001
14 VČELIŠOVÁ Veronika
2001
16 BÍLÁ Lucie
2001
19 NOVOTNÁ Tereza
2001
24 TABAČKOVÁ Pavlína
2001
42 ŠTĚRBOVÁ Nela
2001
trenér:
asistent:

CHOCHOLOUŠ Roman
PAVLÍČEK Jan

Dlouhodobá část - extraliga U15:
Pořadí:
4. místo
Bilance:
13 vítězství / 7 porážek
Střelkyně:
Tabačková
13,1 b./záp.
Šitancová
12,5 b./záp.
Jezdinská
12,1 b./záp.

SBŠ OSTRAVA
6 MARETHOVÁ Marie
9 CHMIELOVÁ Barbora
11 TOMISOVÁ Michaela
13 ZÁMARSKÁ Alžběta
14 KITTLEROVÁ Lýdie
15 VAŠŤÁKOVÁ Kristýna
16 RUČKOVÁ Nela
17 HAVIAROVÁ Iveta
18 KONEČNÁ Pavlína
19 PASTRŇÁKOVÁ Nela
21 ŠTĚPÁNKOVÁ Nikola
25 POLÁŠKOVÁ Beáta
27 KOCZONOVÁ Adéla
32 KRAMPLOVÁ Veronika
42 HEDÁNKOVÁ Viktorie
trenér:
asistent:

2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2002

STRAKA Jan
HAVRLANT Kamil

Dlouhodobá část - extraliga U15:
Pořadí:
5. místo
Bilance:
10 vítězství / 10 porážek
Střelkyně:
Ručková
14,9 b./záp.
Tomisová
11,0 b./záp.
Kramplová
10,1 b./záp.

BK ŽABINY BRNO
4 KOCOURKOVÁ Sára
5 POLOKOVÁ Klára
6 CÍSAŘOVÁ Eliška
7 TOČÍKOVÁ Denisa
8 MICHALOVÁ Kateřina
9 KOLEGAROVÁ Anna
10 HAMZOVÁ Eliška
11 VARYŠOVÁ Tereza
12 ŠTURSOVÁ Veronika
13 ČERMÁKOVÁ Barbora
14 POKORNÁ Martina
15 BUŘTOVÁ Adéla
16 NOVOTNÁ Gabriela
17 POGÁNYOVÁ Tereza
18 KVĚTOŇOVÁ Eva
trenér: KŘIVÁNEK Petr

2001
2002
2002
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001

Dlouhodobá část - extraliga U15:
Pořadí:
7. místo
Bilance:
9 vítězství / 11 porážek
Střelkyně:
Michalová
12,5 b,/záp.
Buřtová
12,3 b./záp.
Kocourková 11,2 b./záp.

ČTVRTEK 28. DUBNA
SKUPINA A: BA SPARTA - BASKET OSTRAVA 81 : 31 (22:8,46:13,68:24)
Sparta od první minuty potvrzovala roli favorita a nedala soupeřkám šanci. Nováček na
vrcholné akci svým soupeřkám zápas nijak nezkomplikoval, ač většinu zápasu praktikoval
zónovou obranu. U domácích se nakonec do střelecké listiny zapsaly úplně všechny hráčky.
Body: Kolegarová 16 (1x3,3/1), Vydrová 14, Formánková 13 (6/3), Gallasová 12, Halátková 7
(1x3,2/2), Sekyrová 6, Kuboušková 4, Jindřichová 3 (2/1), Kunayová 2, Rišková 2, Farkašová 2
- Paťorková 8 (5/2), Liová 7 (1x3), Mihalová 7 (1x3,2/0), Lipková 4, Jurečková 3 (1x3), Žůrková
2, Kopecká, Cundová, Nyklová, Čížová, Grobelná 0
TH: 13/7 - 7/2, trojky: 2 - 3, fauly: 14 - 17
SKUPINA A: SOKOL HR. KRÁLOVÉ - LEVHARTICE CHOMUTOV 67 : 38 (13:10,29:21,48:31)
Repríza loňského finále tohoto ročníku (v kategorii U14) byla vyrovnaná do 15. minuty
(16:17). Poté si ale zbytečnou třetí osobní chybu připsala do té doby pod oběma koši
dominující Horsáková a Hradec si zejména díky Fišerové vybudoval mírný náskok. Definitivní
rozhodnutí padlo v polovině třetí části, kdy Hradecká měla třikrát za sebou dostatek času na
svou nejsilnější zbraň - tříbodovou střelu - a devíti body v řadě zlomila odpor Levhartic. V
závěrečné části navíc hradecká lavička jasně předčila tu chomutovskou (poslední čtyři minuty
14:0 pro Hradec Králové).
Body: Bubeníčková 16 (2/2), Fišerová 15 (4/1), Hradecká 12 (3x3,2/1), Pleskotová 11 (3/3),
Nosková 3 (1x3), Hurtová 3 (2/1), Sakslová 2 (2/2), Vitvarová 2, Mocová 2, Bezpalcová,
Rálišová 0 - Horsáková 14 (5/2), Zdeňková 7 (1x3,2/2), Hartmanová 6, Běloušková 5 (2/1),
Chromá 4, Pikalová 2, Vostatková 0 (4/0), Hlavová 0 (2/0), Drobná, Baženovová,
Csunderlíková, Sýkorová 0
TH: 17/11 - 15/5, trojky: 4 - 1, fauly: 19 - 18, 5 chyb: 1 - 0 (Mocová)
SKUPINA B: USK PRAHA - ŽABINY BRNO 43 : 55 (7:15,15:30,31:43)
První zápas skupiny B výrazně ovlivnila již 5. minuta, když pro zranění odstoupila opora
Pražanek Zeithammerová. Tato skutečnost celý tým USK opařila a výrazně aktivnější a
pohyblivější Brňanky si do poločasu vybudovaly patnáctibodový náskok. Ve 25. minutě již na
ukazateli svítilo skóre 19:39, ale USK zejména díky produktivní Pouchové dokázalo snížit na
dvanáctibodový rozdíl. Poslední část ale znovu patřila Žabinám a USK šesti body v poslední
minutě již jen korigovalo konečné skóre.
Body: Pouchová 19 (9/7), Bubeníková 9 (4/1), Huláková 5 (4/1), Vančíková 4 (2/0), Kofroňová
3 (8/3), Zeithammerová 3 (2/1), Řehořová, Nováková, Samouk 0 - Michalová 22 (4x3,6/4),
Kocourková 8, Novotná 7 (1x3), Hamzová 6, Buřtová 5 (4/1), Pokorná 3 (3/1), Štursová 2,
Císařová 2, Kolegarová, Květonová 0
TH: 29/13 - 13/6, trojky: 0 - 5, fauly: 17 - 25, 5 chyb: 0 - 1 (Pokorná)

SKUPINA B: STUDÁNKA PARDUBICE - SBŠ OSTRAVA 64 : 41 (20:11,35:23,45:32)
Ostrava se ujala vedení 6:0, ale poté pět minut nevstřelila koš a Studánka čtrnácti body v
řadě vývoj otočila. Po oddechovém času trenéra SBŠ se nárůst skóre ve prospěch Pardubic
zpomalil, ale Studánka byla i nadále lepší - zejména díky většímu nasazení, bojovnosti a
obětavosti. V těchto aspektech konkurovala z ostravského celku pouze Haviarová, u
ostatních chybělo "něco navíc" a hledání chyb zejména u sebe (a nikoliv všude jinde).
Body: Tabačková 15 (6/5), Jezdinská 12 (7/2), Pavlíčková10, Šitancová 10, Bílá 5 (1x3),
Kučerová 4, Zvancigerová 4 (2/2), Štěrbová 2, Neumannová 1 (2/1), Martiníková 1 (2/1),
Včelišová, Novotná 0 - Tomisová 10 (4/4), Ručková 10 (1x3,2/1), Kramplová 9 (1x3),
Haviarová 8 (1x3,4/1), Štěpánková 2, Kittlerová 1 (2/1), Vašťáková 1 (4/1), Marethová,
Konečná, Pastrňáková, Polášková 0
TH: 19/11 - 16/8, trojky: 1 - 3, fauly: 18 - 18, 5 chyb: 0 - 1 (Haviarová)
SKUPINA A: BASKET OSTRAVA - LEVHARTICE CHOMUTOV 61 : 52 (11:12,30:24,45:38)
Chomutovu se nepovedl vstup do zápasu, ale po rychlém time-outu se Levhartice dostaly do
vedení (9. minuta 7:12). Zbytek poločasu favorit duelu nezvládl, Ostrava byla bojovnější,
důslednější a zejména důraznější. Překvapivě dominovala zejména na útočném doskoku, z
čehož bodově těžily pivotky Paťorková s Mihalovou. Ani po změně stran nedošlo k všeobecně
očekávanému obratu. Těžko čitelná obrana Ostravy (zóna s "nabíráním" rozehrávačky na
útočné polovině), nedisciplinovanost Horsákové (zbytečné vyfaulování se - minimálně tři
fauly naprosto zbytečné), lepší čtení hry ostravské rozehrávačky Liové a také důležité body
Jurečkové v klíčových chvílích - to vše rozhodlo o překvapivém vítězství týmu trenéra
Magnuska.
Body: Paťorková 24 (12/10), Jurečková 15 (2x3,4/3), Mihalová 14 (2/0), Liová 5 (1x3,4/2),
Grobelná 2, Lipková 1 (2/1), Kopecká, Žůrková 0 - Zdeňková 14 (1x3,1/1), Pikalová 14 (3/0),
Hlavová 6 (2/0), Chromá 6 (1/0), Horsáková 6, Hartmanová 3 (1x3), Sýkorová 2, Běloušková 1
(2/1), Baženovová 0
TH: 26/18 - 9/2, trojky: 3 - 2, fauly: 15 - 21, 5 chyb: 0 - 1 (Horsáková)
SKUPINA A: BA SPARTA - SOKOL ZVUS HR. KRÁLOVÉ 59 : 66 (16:13,34:33,47:43)
Velice vyrovnaný zápas, ve kterém v prvních 35 minutách nikdo nevedl více než o šest bodů.
Po většinu utkání byla mírně vpředu Sparta, většinou však jen rozdílem jednoho až dvou
košů. V poslední části se ale začala projevovat větší rotace hráček Hradce Králové, a to jak z
hlediska fyzických sil (několik snadných protiútoků), tak z hlediska rozložení faulů na více
hráček. Sparta ještě ve 35. minutě vedla 54:50, závěr ale z výše uvedených důvodů patřil
jednoznačně východočeskému týmu.
Body: Gallasová 18 (2/0), Kolegarová 15 (4/3), Halátková 10 (2x3), Vydrová 7 (1/1),
Formánková 6 (4/2), Kuboušková 3 (1/1), Jindřichová 0 - Pleskotová 15 (3/3), Fišerová 12
(2/2), Rálišová 10 (6/4), Hradecká 10 (7/6), Nosková 9 (2/1), Hurtová 8 (6/2), Bubeníčková 2,
Mocová 0 (2/0)
TH: 12/7 - 28/18, trojky: 2 - 0, fauly: 20 - 16, 5 chyb: 2 - 0 (Vydrová, Formánková)

PÁTEK 29. DUBNA
SKUPINA B: ŽABINY BRNO - SBŠ OSTRAVA 70 : 53 (21:13,38:20,70:53)
SBŠ ani ve druhém zápase nepřekročila svůj stín. První dvě minuty sice patřily Kramplové
(0:6), ovšem následnou desetiminutovku Žabiny vyhrály 29:7 a bylo rozhodnuto. Ostrava
byla nadále odevzdaná a ve 28. minutě se rozdíl vyhoupl přes třicet bodů (58:26). Korekci
skóre zajistila hostujícímu celku až "druhá pětka", která byla výrazně bojovnější a aktivnější
než základní hráčky (nutno ale poznamenat, že Brno již také hrálo s náhradnicemi).
Body: Kocourková 15 (8/7), Buřtová 11 (1x3,3/2), Hamzová 10 (1x3,6/3), Císařová 10 (4/2),
Štursová 8 (4/4), Pokorná 7 (8/3), Michalová 5 (1x3), Točíková 2, Kolegarová 2, Čermáková,
Novotná, Květonová 0 - Kramplová 15 (4/1), Marethová 11 (1/1), Polášková 7 (12/7),
Ručková 5 (2/1), Kittlerová 4, Tomisová 2 (2/0), Vašťáková 2 (2/0), Haviarová 2 (2/2),
Konečná 2, Pastrňáková 2, Štěpánková 1 (2/1), Chmielová 0
TH: 33/21 - 27/13, trojky: 3 - 0, fauly: 27 - 28, 5 chyb: 0 - 2 (Haviarová, Konečná)
SKUPINA B: USK PRAHA - STUDÁNKA PARDUBICE 45 : 54 (8:16,19:23,33:44)
Zápas zahájila pěti body v řadě Pouchová, ale v následujících patnácti minutách vsítilo USK
pouhopouhé tři body a Studánka se dostala do dvouciferného vedení. Oživení přinesl až
příchod Šrámkové, když na straně Pardubic kvůli problémům s fauly střídaly Pavlíčková s
Tabačkovou. Po změně stran se na hřiště vrátila základní sestava Pardubic a znovu
vybojovala Studánce náskok, který USK přes veškerou snahu Pouchové dokázalo snížit
maximálně na pětibodový rozdíl. Již druhé zápasy ve skupině B tak rozhodly o postupujících
do semifinále - účast mezi nejlepší čtveřicí si vybojovala Studánka a Žabiny.
Body: Pouchová 22 (8/6), Bubeníková 7 (2/1), Šrámková 5 (6/3), Huláková 4 (2/0), Samouk 2,
Nováková 2 (4/0), Kofroňová 2, Drbohlavová 1 (2/1), Vančíková 0 - Šitancová 17 (1x3,7/2),
Jezdinská 8, Novotná 8 (2/2), Pavlíčková 7 (4/1), Bílá 4 (1/0), Zvancigerová 3 (2/1), Tabačková
3 (2/1), Kučerová 2, Včelišová 2, Štěrbová 0
TH: 24/11 - 19/7, trojky: 0 - 1, fauly: 16 - 24, 5 chyb: 0 - 1 (Tabačková)
SKUPINA A: SOKOL ZVUS HR. KRÁLOVÉ - BASKET OSTRAVA 61 : 56 (9:14,26:26,37:38)
Hradci stačila k jistotě postupu do semifinále i porážka o 29 bodů a podle toho i k zápasu
přistoupil. Trenérka nechala odpočívat nedoléčené Bubeníčkovou s Rálišovou a první čtvrtinu
zahájil výrazně lépe Basket Ostrava. Ve druhé části Hradec skóre srovnal, ale složité dobývání
zatažené zónové obrany pokračovalo až do závěrečné části. V té se zdálo být rozhodnuto po
několika protiútocích a také přesných trojkových střelách Hradecké s Fišerovou (54:44),
ovšem Liová někdy i šťastnými trojkami znovu snížila až na 57:56. Rozhodl tak až "dopich"
Hurtové 30 sekund před koncem a následný zisk a úspěšně zakončený protiútok Fišerové.
Body: Fišerová 15 (3x3), Hradecká 14 (3x3,2/1), Nosková 10 (2x3), Hurtová 7 (4/3), Mocová 7
(1x3), Pleskotová 4 (2/2), Sakslová 4 (2/2), Dlabová 0 - Liová 18 (4x3,6/4), Paťorková 13 (6/5),
Mihalová 10 (6/4), Jurečková 8 (2x3), Lipková 4, Čížová 3 (2/1), Kopecká, Cundová, Nyklová,
Žůrková 0
TH: 12/8 - 20/14, trojky: 9 - 6, fauly: 16 - 16

SKUPINA A: LEVHARTICE CHOMUTOV - BA SPARTA 63 : 72 (11:22,27:38,42:62)
Chomutov měl před závěrečným soubojem ve skupině teoretickou naději na postup do
semifinále, musel by však vyhrát minimálně o 30 bodů. Kromě prvních minut (6:2) však byla
Sparta jednoznačně lepší a ve 32. minutě vedla již o 26 bodů. Zbytek zápasu tak odehrál
pořádající klub bez celé základní pětice, a dal tím možnost Levharticím výrazně snížit.
Body: Pikalová 17 (5/3), Horsáková 14 (6/2), Zdeňková 9 (8/5), Baženovová 6 (1/0), Hlavová 5
(2/1), Chromá 4, Csunderlíková 4, Běloušková 2, Hartmanová 2, Sýkorová 0 (2/0), Vostatková
0 - Gallasová 22 (6/4), Kolegarová 19 (6/1), Vydrová 13 (2/1), Halátková 7 (1x3,4/4),
Kunayová 4, Jindřichová 3 (1/1), Sekyrová 2, Rabasová 2, Kuboušková 0 (2/0), Farkašová 0
(2/0), Alschnerová, Formánková 0
TH: 24/11 - 25/11, trojky: 0 - 1, fauly: 22 - 21
SKUPINA B: STUDÁNKA PARDUBICE - ŽABINY BRNO 56 : 51 (15:12,26:27,42:42)
Zápas o vítězství ve skupině přinesl naprosto vyrovnaný boj se spoustou zajímavých
minisoubojů hráček širšího reprezentačního výběru U15 (Jezdinská x Michalová, Buřtová x
Šitancová, Tabačková x Štursová+Kocourková, Hamzová x Pavlíčková). S výjimkou poslední
vyrovnané dvojice skončily tyto minisouboje jasně pro první jmenované, což se nakonec
ukázalo být jako rozhodující - ve 4. čtvrtině Pavlíčková s Jezdinskou podpořily po tři čtvrtiny
bodující Tabačkovou a společně nastřílely posledních deset bodů svého celku.
Body: Tabačková 17 (6/3), Jezdinská 10 (4/4), Pavlíčková 8 (8/4), Šitancová 7 (1x3,2/0),
Včelišová 6 (2/2), Bílá 6, Novotná 2, Martiniková, Kučerová, Zvancigerová, Štěrbová 0 Buřtová 15 (2x3, 4/3), Hamzová 11 (4/3), Kocourková 7 (4/3), Štursová 6 (2/2), Pokorná 4
(4/2), Císařová 2, Michalová 2, Kolegarová 2, Novotná 2
TH: 22/13 - 18/13, trojky: 1 - 2, fauly: 16 - 21, 5 chyb: 1 - 1 (Včelišová - Hamzová)
SKUPINA B: SBŠ OSTRAVA - USK PRAHA 42 : 53 (8:17,16:29,32:45)
V dosud nejméně kvalitním utkání na mistrovství rozhodlo větší zaujetí pro hru a bojovnost
ze strany USK, ač Pražankám kromě Zeithammerové po většinu zápasu scházely i ze zápasu
potlučené Pouchová se Šrámkovou. Ostravě k obratu nepomohla ani v závěru na několik
útoků zařazená zónová obrana.
Body: Marethová 8 (3/0), Tomisová 6, Kramplová 6, Štěpánková 6, Polášková 5 (4/3),
Haviarová 4, Vašťáková 3 (2/1), Chmielová 2 (2/2), Konečná 2, Ručková 0 - Řehořová 11
(3/1), Huláková 8 (3/2), Kofroňová 7 (1/1), Nováková 6 (2/2), Bubeníková 6 (2/0), Vančíková
5 (65), Samouk 4, Pouchová 4 (8/4), Dotzauerová 2, Drbohlavová, Šrámková, Klanicová 0
TH: 11/6 - 25/15, trojky: 0 - 0, fauly: 25 - 15

Skupina A: 1. Sokol Hr. Králové, 2. BA Sparta, 3. Basket Ostrava, 4. Levhartice Chomutov
Skupina B: 1. Studánka Pardubice, 2. Žabiny Brno, 3. USK Praha, 4. SBŠ Ostrava

SOBOTA 30. DUBNA
O 5. - 8. místo: BASKET OSTRAVA - SBŠ OSTRAVA 72 : 69p (12:19,27:29,42:39,56:56,64:64)
Do zápasu vstoupilo lépe SBŠ, ale Basket Ostrava na přelomu poločasů za pomoci změny
obrany na jiný druh zóny (1-3-1) otočil vedení na svou stranu. SBŠ ale zůstávalo na dostřel a
40 sekund před koncem vyrovnalo díky trojkové střele Ručkové. V dalším průběhu už ani
jedno družstvo neskórovalo a šlo se do prodloužení. V něm se průběh opakoval - Basket
Ostrava zejména díky doskokům a následným košům či trestným hodům Paťorkové znovu
získal vedení, ale 20 sekund před koncem znovu zůstala Ručková volná na trojce a i podruhé
dokázala vyrovnat. Rozhodlo tak až druhé prodloužení, kdy znovu Paťorková s Liovou
vybojovaly Basketu Ostrava náskok, který SBŠ tentokrát již vyrovnat nedokázalo.
Body: Liová 30 (2x3,15/10), Paťorková 26 (20/16), Jurečková 10 (2x3,2/0), Mihalová 4 (2/0),
Nyklová 2 (2/0), Kopecká, Cundová, Lipková, Čížová, Grobelná, Žurková 0 - Ručková 23
(4x3,1/1), Vašťáková 18 (6/6), Tomisová 9 (1x3,3/0), Haviarová 8, Kramplová 5 (5/1),
Konečná 4, Marethová 1 (4/1), Polášková 1 (4/1), Štěpánková 0
TH: 41/26 - 23/10, trojky: 6 - 5, fauly: 23 - 28, 5 chyb: 1 - 2 (Jurečková - Vašťáková, Haviarová)
O 5. - 8. místo: USK PRAHA - LEVHARTICE CHOMUTOV 51 : 57 (12:17,27:31,33:41)
Chomutovský celek si i přes problémy na doskoku v prvním poločase vybudoval mírný
náskok, který po zlepšení pivotek v zakončení i v boji o odražený míč navýšil ve 34. minutě až
na třináct bodů (35:48). Několik zbytečných chyb na rozehrávce ale znamenalo hned čtyři
situace 1 na 0 v řadě pro USK a díky třem úspěšným zakončením se Pražanky vrátily do hry.
80 sekund před koncem snížila Pouchová na 49:52, ale důležitý koš Horsákové a následné
pevné nervy stejné hráčky při trestných hodech rozhodly o vítězství pro Levhartice.
Body: Šrámková 11 (1x3,2/2), Pouchová 10 (8/4), Řehořová 9 (5/3), Nováková 6, Samouk 6
(1/0), Kofroňová 4, Huláková 2, Bubeníková 2 (2/0), Vančíková 2 (2/1) - Zdeňková 16
(1x3,2/1), Horsáková 12 (6/4), Běloušková 10 (2/2), Pikalová 8, Hlavová 4 (3/2), Hartmanová
3 (1x3,2/0), Chromá 2, Baženovová 2, Csundrlíková, Sýkorová 0
TH: 22/10 - 15/9, trojky: 1 - 2, fauly: 19 - 21, 5 chyb: 0 - 1 (Běloušková)
SEMIFINÁLE: SOKOL ZVUS HR. KRÁLOVÉ - ŽABINY BRNO 45 : 47 (7:14,18:25,38:33)
V prvním poločase měly převahu Žabiny, když se Hradec nevídaně trápil střelecky (včetně
trestných hodů) a bylo až s podivem, že si Brno při své výškové převaze nedokázalo
vybudovat vyšší náskok. Ve třetí části ale Brňanky nevídaně znervózněly, a to jak
rozehrávačky (ztráty, špatná organizace), tak pivotky (zakončení). Hradci se začala dařit
střelba a Žabiny (s výjimkou Buřtové) v této čtvrtině zcela propadly. Hradecký nápor
přibrzdilo krvavé zranění Hurtové, přestávka mezi čtvrtinami a dvě přesné trojkové střely
Michalové (stejná hráčka ale dvěma ztrátami věnovala soupeři dvě úspěšně zakončené
situace 1 na 0). Ve 36. minutě svítilo na ukazateli skóre 44:46 pro Brno a další čtyři a půl
minuty nepadl koš, když na obou stranách zejména rozehrávačky kupily ztráty a nepřesná
zakončení. Dvanáct vteřin před koncem za stále nezměněného stavu už musel Hradec
faulovat a Hamzová následně proměnila jeden trestný hod (44:47). Poslední útok Hradecké
zastavila čtyři vteřiny před koncem svou pátou chybou Kocourková. Faulovaná hráčka první

"šestku" proměnila, druhou nahodila, ale Brňanky obranný doskok zvládly a mohly se tak
radovat z postupu do finále.
Body: Pleskotová 12 (2/0), Nosková 9 (2x3,2/1), Fišerová 9 (8/1), Hradecká 7 (4/3),
Bubeníčková 4, Rálišová 2, Mocová 2, Hurtová 0 - Buřtová 15 (2x3,2/1), Michalová 13
(3x3,2/2), Kocourková 6 (4/2), Hamzová 5 (6/3), Novotná 3 (2/1), Štursová 3 (4/1), Pokorná
2, Císařová, Kolegarová 0
TH: 16/5 - 20/10, trojky: 2 - 5, fauly: 16 - 18, 5 chyb: 0 - 1 (Kocourková)
SEMIFINÁLE: STUDÁNKA PARDUBICE - BA SPARTA 58 : 60 (15:15,30:36,51:53)
Druhé semifinále bylo celý první poločas naprosto vyrovnané, až v poslední minutě po koši
Gallasové a hlavně trojce o desku Halátkové zároveň se sirénou mírně odskočila Sparta.
Studánka ale do druhého poločasu zareagovala střídáním obran (kromě osobky zařazovaná
zóna 1-3-1 po vstřeleném koši) a skóre bylo rychle znovu srovnáno. Výrazně ofenzivnější duel
než předešlý se bodově zadrhl v poslední části. Dvojice Jezdinská - Tabačková pro čtyři
osobní chyby v obraně jen stínovala, ale Sparta toho téměř nedokázala využít. Stejná dvojice
ale na druhé straně neproměňovala i ty nejvyloženější příležitosti, a tak se skóre téměř
zastavilo. Navíc u Sparty dohrála již ve 35. minutě Kolegarová, když "spáchala" tři fauly
během necelých sto sekund. Více jak dvě minuty před koncem vyrovnala Jezdinská z
trestných hodů na 58:58 (předtím čtyři v řadě neproměnila) a poté stejně jako v minulém
utkání ani jeden z týmu nenašel nikoho schopného skórovat. Možnost posledního útoku
měla Sparta a míč po time-outu mířil na Gallasovou, kterou po přebrání hlídala Tabačková.
Ta i přes možnost dvou "bonusů" (zřejmě s vědomím svých čtyř osobních chyb) nefaulovala a
Sparťanka následnou úspěšnou střelou ze střední vzdálenosti zároveň se sirénou vyvolala
nadšení na pražské lavičce (a pláč u poražených). Do finále tak postoupily dva celky z druhých
míst, naopak před sobotou neporažené týmy čekalo východočeské derby o bronz.
Body: Jezdinská 22 (12/6), Šitancová 16 (6/4), Tabačková 10 (1/0), Pavlíčková 5 (3/3), Bílá 3
(1/1), Včelišová 2, Novotná 0 - Kolegarová 19 (10/7), Vydrová 11 (6/3), Halátková 10
(2x3,2/2), Gallasová 10, Formánková 8 (5/4), Jindřichová 2, Kuboušková 0
TH: 23/14 - 23/16, trojky: 1 - 2, fauly: 21 - 21, 5 chyb: 0 - 1 (Kolegarová)

NEDĚLE 1. KVĚTNA
o 7. místo:

SBŠ OSTRAVA - USK PRAHA 50 : 68 (18:18,28:37,37:55)

Ostravský celek nedokázal oplatit USK porážku ze skupiny a zejména díky slabší obranné fázi
zůstal na turnaji bez vítězství. Konečné sedmé místo USK bylo vykoupeno dalšími zraněními
(Pouchová, Šrámková) v týmu trenérky Pejčochové.
Body: Ručková 14 (5/4), Tomisová 8 (6/4), Vašťáková 6 (4/4), Polášková 6 (4/4), Marethová
4, Kramplová 4, Chmielová 3 (6/3), Haviarová 3 (2/1), Konečná 2 (2/0), Zámarská,
Štěpánková, Koczonová 0 - Pouchová 12 (5/4), Bubeníková 10 (3/0), Nováková 9 (1x3,2/0),
Huláková 7 (2/1), Kofroňová 6, Samouk 6 (2/2), Vančíková 6 (4/2), Řehořová 4 (6/4),
Šrámková 4 (2/2), Dotzauerová 2, Drbohlavová 2, Poláčková 0
TH: 29/20 - 26/15, trojky: 0 - 1, fauly: 23 - 23

o 5. místo:

BASKET OSTRAVA - LEVHARTICE CHOMUTOV 50 : 53 (11:10,25:30,35:40)

Prvních sedm bodů v zápase vstřelila Liová, ovšem následně musela střídat pro krvavé
zranění a Chomutov vývoj zápasu otočil. Mírné vedení Levhartice držely až do 29. minuty,
kdy si za stavu 35:38 připsala již čtvrtý faul Zdeňková. Obrat ve skóre se ale nekonal, naopak
Levhartice týmovým výkonem zvýšily až na 35:48 a čtvrtou chybu si navíc připsala Jurečková.
Ani v tuto chvíli ale ještě nebylo rozhodnuto, Liová s Paťorkovou znovu vrátily Basket Ostrava
do hry a v poslední minutě společnými silami snížily až na 50:52. Poslední slovo ale měla z
trestného hodu Pikalová, k případné vyrovnávací střele se již Ostravačky ani nedostaly.
Body: Liová 27 (3x3,6/4), Paťorková 18 (11/8), Jurečková 3 (1x3), Mihalová 2, Lipková 0 (2/0),
Grobelná, Kopecká, Žurková, Cundová, Nyklová, Čížová 0 - Horsáková 15 (4/3), Zdeňková 10
(2x3), Hlavová 8, Pikalová 7 (2/1), Hartmanová 6 (2x3), Csunderlíková 4 (2/2), Baženovová 2,
Běloušková 1 (2/1), Chromá, Sýkorová 0
TH: 19/12 - 10/7, trojky: 4 - 4, fauly: 16 - 16, 5 chyb: 1 - 0 (Jurečková)
o 3. místo:

SOKOL HR. KRÁLOVÉ - STUDÁNKA PARDUBICE 53 : 58 (18:17,32:34,40:44)

V boji o bronz Hradci scházely ze zdravotních důvodů Bubeníčková s Hurtovou, Studánka
nastoupila kompletní. Začátek ale patřil Hradci, když Studánka špatně kryla Rálišovou a ta za
první čtvrtinu vstřelila 10 bodů. Studánka otočila skóre ve svůj prospěch mezi 15. a 17.
minutou díky šňůře 10:0. Pardubicím pomohlo i zařazování zóny 1-3-1 po vstřeleném koši.
Mírný náskok (2-7 bodů) si udržely Pardubice přes veškerou snahu soupeřek až do
samotného závěru.
Body: Rálišová 14 (4/4), Fišerová 12 (8/4), Pleskotová 10, Nosková 8 (4/4), Hradecká 5 (1x3),
Mocová 4 (1x3,2/1), Dlabová 0 - Šitancová 17 (1x3,3/2), Tabačková 16 (7/6), Jezdinská 13
(7/5), Pavlíčková 7 (6/1), Bílá 5 (4/3), Kučerová, Včelišová, Novotná 0
TH: 18/13 - 27/17, trojky: 2 - 1, fauly: 25 - 19
FINÁLE:

BA SPARTA - ŽABINY BRNO 60 : 64 (11:18,28:31,44:50)

Oba finalisté dosud nezískali v historii ročníku 2001 medaili, ovšem je nutno dodat, že právě
tyto dva kluby oproti minižákovským rokům nejvíce pozměnily svou sestavu. Spartu posílily
Halátková, Jindřichová (obě HB Basket), Formánková, Kuboušková (obě Slaný) a Gallasová
(Nusle), Žabiny svůj celek vylepšily o Kocourkovou (Tišnov), Štursovou (Olomouc) a Buřtovou
(Prostějov). Vstup do zápasu mělo lepší Brno, ale ve druhé části Žabiny nebyly schopny
skórovat a navíc několika ztrátami povolily Spartě několik lehkých košů. K poločasové poradě
šly ale nakonec spokojenější díky pěti bodům Hamzové v řadě a vydařené dvouminutovce
Anny Kolegarové. Po změně stran Brňanky výborným vstupem navýšily až na 32:46, ale po
několika zbytečných ztrátách se Sparta v průběhu čtvrté části znovu vrátila do hry. Zřejmě
rozhodující koš padl 70 sekund před koncem, když výbornou asistenci Buřtové zužitkovala
Štursová (56:61). Sparta sice ještě dvakrát snížila na tři body, ale následně musela vždy
faulovat a Michalová trestné hody zvládla.
Body: Halátková 28 (1x3,11/9), Gallasová 16 (4/2), Kolegarová 11 (8/3), Formánková 3 (2/1),
Vydrová 2, Kuboušková, Kunayová, Sekyrová 0 - Hamzová 15 (1x3,7/6), Michalová 11
(2x3,4/3), Kocourková 10 (2/2), Buřtová 9 (5/3), Štursová 6 (2/2), Novotná 6 (1/0),
Kolegarová 5 (1x3), Pokorná 2 (2/0)
TH: 25/15 - 23/16, trojky: 1 - 4, fauly: 21 - 17

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. ŽABINY BRNO
2. BA SPARTA
3. STUDÁNKA PARDUBICE
4. SOKOL ZVUS HRADEC KRÁLOVÉ
5. LEVHARTICE CHOMUTOV
6. BASKET OSTRAVA
7. USK PRAHA
8. SBŠ OSTRAVA

ALL-STAR MČR:
FIŠEROVÁ SIMONA (HR. KRÁLOVÉ)
HALÁTKOVÁ TEREZA (BA SPARTA)
MICHALOVÁ KATEŘINA (ŽABINY)
BUŘTOVÁ ADÉLA (ŽABINY)
KOLEGAROVÁ HANA (BA SPARTA)

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKA MČR:
GALLASOVÁ SARAH NICOL (BA SPARTA)

NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ MČR:
PAŤORKOVÁ ANNA (BASKET OSTRAVA)

NEJUŽITEČNĚJŠÍ OBRÁNKYNĚ MČR:
PAVLÍČKOVÁ TEREZA (STUDÁNKA PARDUBICE)

CHARAKTERISTIKA DRUŽSTEV:
Dlouhodobá část byla v letošním ročníku velice vyrovnaná a totéž se očekávalo i na
samotném mistrovství. To se projevilo jen částečně - vzájemné duely všech semifinalistů byly
velice vyrovnané a podobné to bylo i při soubojích "spodní" čtyřky, až na několik zápasů SBŠ
Ostrava. Všechny duely o medaile se rozhodovaly až v posledních minutách, přičemž o titulu
pro Žabiny (které původně neměly na MČR ani startovat) rozhodla zejména nejširší rotace
hráček.
Žabiny Brno: Tým s velkou řadou hráček s předpoklady pro dorostenecké extraligy a
případně i reprezentační družstva v sezóně nečekaně tápal (částečně i díky zdravotním
problémům) a původně kvůli horším vzájemným zápasům týmů na 7. až 9. místě v tabulce
neměl na vrcholu sezóny ani startovat (ač v posledním kole porazil jak Studánku, tak Hradec
Králové). Vyloučení Slovanky z extraligy pro neoprávněné starty ale posunulo výběr trenéra
Křivánka na MČR a na něm již Žabiny prokázaly svou kvalitu. Brňanky využívaly již tradiční
zbraně - hru 1 na 1, pick-roll rozehrávačka/pivot (a případně následnou spolupráci pivotů v
pozici high-low) či kombinaci s clonou bez míče po koncové čáře pro zakončující křídelnice.
Pro některé nezasvěcené (sledující dlouhodobou tabulku) byl úspěch Brňanek překvapivý,
ovšem je nutno vzít v potaz fakt, že Brno loni skončilo v tomto ročníku čtvrté a navíc
významně posílilo (ač například Štursová loni za Olomouc odehrála určitě povedenější
mistrovství). Rozehrávačky i přes veliký počet ztrát a občasnou nejistotu (Hamzová) či laxnost
(Michalová) v klíčových momentech dokázaly vsítit důležité koše, velmi dobře si počínala
Buřtová (až na dvakrát neuhlídané emoce a naprosto zbytečné nesportovní fauly) a
potěšitelný je při nedostatku vysokých hráček výkonnostní růst Kocourkové (po přechodu z
Tišnova na sportovní gymnázium věřím v ještě větší posun). Klíčem k titulu ale
pravděpodobně byly hráčky druhého sledu (Novotná, Pokorná apod.) - stejnou kvalitou
lavičky žádný další celek na mistrovství nedisponoval.
BA Sparta: Sparta odehrála drtivou většinu turnaje se základní pěticí Halátková, Gallasová,
Formánková, Kolegarová, Vydrová, do které zasahovala trenérská dvojice Kramer - Zajíček
podle faulů jednotlivých hráček. Roli "šesté hráčky" plnila Jindřichová, zbytek kádru ve
vyrovnaných zápasech paběrkoval. Roli lídrů dostaly již loni pravidelně nastupující a titulem
mistra ČR ověnčené Halátková, Gallasová a Kolegarová, své si uhrála i za poslední rok
výrazně se zlepšující pivotka Vydrová (roč. 2002). Formánková pak měla na starosti zejména
obranné úkoly, když ve většině utkání hlídala největší opory soupeře. V obraně (s ohledem
na problémy s fauly, typologii perimetrových hráček a úzkou rotaci) Sparta ustoupila od své
agresivity z minulých let a někdy měla problém se zajištěním protiútoků soupeře, na útočné
polovině se snažila využít jak pivotů v dolním postavení (Vydrová, případně Kolegarová), tak
kvality svých střelkyň ze střední a dlouhé vzdálenosti (Halátková, Gallasová).
Studánka Pardubice: Studánka odehrála povedené MČR, když prohrála jen jediný zápas se
Spartou šťastnou střelou soupeřek v poslední vteřině. Pardubice jako jediné na turnaji
přehrály mistrovské Žabiny. Základní osu týmu tvoří velice šikovná Šitancová, dynamická a
atleticky skvěle připravená (ale také zcela "jednoruká") Jezdinská, energická rozehrávačka
Pavlíčková a bojovnice pod košem Tabačková. Celá tato čtveřice odehrála velice solidní
mistrovství a na hráčkách byly znát i zkušenosti z extraligy U17. V prvních třech zápasech
Studánka praktikovala pouze osobní obranu, často velice aktivní. V bojích o medaile ale
používala i v této kategorii nedoporučovanou zónovou obranu (1-3-1), zařazovanou po
vstřeleném koši. Nejsem příznivcem zóny v žákovském basketbalu, na druhou stranu je

nutno uznat, že v porovnání s ostravskými zónami byla ta pardubická určitě nejkvalitnější,
včetně prvků zdvojování či zdravé agresivity.
Sokol Hradec Králové: Sokolky předváděly klasický "hradecký" basketbal - všechny hráčky
jsou schopny ohrozit koš střelou z dálky i vnikem čelem ke koši, mají atletické předpoklady a
snaží se o rychlý protiútok. Téměř všechny hráčky jsou nebezpečné, ale zároveň nikdo
výrazně nevyniká a není klasickým lídrem. Největší předpoklady má pravděpodobně
Fišerová, která jako o rok mladší hráčka ale v rozhodujících chvílích ještě nebyla tou pravou
osobností. Chybí (stejně jako v minulosti) vyšší a důraznější hráčky a hra zády ke koši.
Hradecký ročník 2001 v předcházejících kategoriích (U11, U12, U13, U14) vždy došel
minimálně do finále a poprvé tak skončil na MČR bez medaile (což mezi vyrovnanou první
čtveřicí částečně zapříčinily i zdravotní problémy některých opor). Na titul v U15 (přes
dominanci v minižákovských kategoriích) tak čeká Sokol již třináct let, kdy poslední hradecké
zlato v této kategorii vybojovala současná trenérka Benčíková ještě z pozice hráčky.
Levhartice Chomutov: Obhájkyním loňského stříbra chyběla na letošním MČR jedna z
klíčových hráček Merhautová (kotník). Týmu se v základní skupině nedařilo, když se
semifinalisty prohrál až nečekaně snadno (konečný výsledek se Spartou je zavádějící díky
prostřídání Pražanek v poslední části) a zaváhal i při dobývání zónové obrany Basketu
Ostrava. V bojích o umístění byl již chomutovský celek úspěšnější, a to jak díky širší rotaci
hráček oproti soupeřkám ze spodní poloviny, tak i díky zlepšenému a zodpovědnějšímu
výkonu opor (zejména Horsákové).
Basket Ostrava: Basket Ostrava postoupil na MČR až díky kontumaci dvou zápasů týmu HB
Basket (kvůli administrativní chybě). V prvním utkání se Spartou zaplatila Ostrava
nováčkovskou daň, ve zbytku turnaje již byla důstojným účastníkem. Nutno však dodat, že
krok držel tento celek v podstatě jen díky dvěma hráčkám, kdy Liová tým dirigovala a
společně s Paťorkovou i zároveň zakončovala drtivou část ostravských útoků. Druhým
důvodem, proč tento celek dokázal na turnaji dvakrát zvítězit, byla pro tuto kategorii
nedoporučovaná obrana, když tým trenéra Magnuska v podstatě celý turnaj odehrál v zóně
(většinou 2-3, případně 1-3-1 s výjimečně využívanou možností vytažení na 1/2 či 3/4 hřiště).
USK Praha: Druhý celek dlouhodobé části přišel již na začátku prvního utkání o svou
rozehrávačku Zeithammerovou (MVP MČR U14) a s touto ztrátou se nedokázal vypořádat. Ač
po prvním nepovedeném utkání (zakřiknutý výkon pod vlivem zranění klíčové hráčky) USK
své výkony v dalším průběhu zlepšilo a patřilo k nejbojovnějším celkům na turnaji. Největší
rezervy měl celek USK ve čtení hry, improvizaci (přílišná orientace na nacvičené kombinace) a
hře bez míče. Mezi příjemná překvapení patřilo vystoupení Pouchové v základní skupině (z
pozice 4 dokázala proti vyšším pivotkám využít rychlého vniku na levou ruku), lepší výkony se
naopak očekávaly od Bubeníkové s Novákovou.
SBŠ Ostrava: SBŠ na finálovém turnaji zklamalo zejména z hlediska nasazení a přístupu, ač
samozřejmě záblesky bojovnosti v týmu byly. Bohužel je to již několikáté vyvrcholení sezóny
v posledních letech, na kterém SBŠ nepřesvědčila. SBŠ kromě osobní obrany zařazovala na
kratší úseky také zónu (2-3), ale většinou nepříliš úspěšně. Z hlediska budoucnosti jsou v
týmu zejména na pozicích křídel určitě zajímavé typy hráček (například Ručková, Tomisová),
jejich výkonnostní růst po přechodu do dorostenecké kategorie ale bude záležet na
uvědomění si nutnosti tvrdé práce, ochotě pracovat i na obranné polovině a zejména na
hledání chyb zejména u sebe, nikoliv u jiných.

HRÁČKY DOPORUČENÉ KE SLEDOVÁNÍ:
Na turnaji se neobjevila žádná nová osobnost, která by již letos neabsolvovala soustředění s
výběrem U15 (či případně u mladších ročníků turnaj regionálních výběrů). Potvrdila se také
velká vyrovnanost jednotlivých hráček. Mírné rozpaky budila nejlepší pětka turnaje.
Pořadatelé dopředu avizovali nutnost rozdělit hráčky dle postů, ale následně byly vyhlášeny
v nejlepší pětici čtyři perimetrové hráčky, z toho tři rozehrávačky. Nutno ale podotknout, že
výběr byl určitě pro trenéry i pořadatele těžký, výkonnost nejlepších hráček je na velice
podobné, mírně nadprůměrné úrovni.
Máme tak z čeho vybírat (nejen z účastnic MČR), na druhou stranu žádná z adeptek na
turnaji (ani v přípravě reprezentace U15) nebyla natolik dominantní, že by mohla být již nyní
prohlášená za oporu budoucího reprezentačního celku, nebo dokonce jasného lídra ročníku
2001. Jediná hráčka připravující se letos s reprezentačním týmem U16, Andrea Ondroušková,
se turnaje nemohla zúčastnit pro vyloučení Basketu Slovanka z letošního ročníku extraligy
(neoprávněný start hráčky ve více jak třech utkáních).

HRÁČKY KE SLEDOVÁNÍ ROČNÍKU 2001 - v abecedním pořadí
Žabiny Brno:
BA Sparta:
Studánka Pardubice:
Sokol Hradec Králové:
Levhartice Chomutov:
Basket Ostrava:
USK Praha:
SBŠ Ostrava:

Buřtová, Hamzová, Kocourková, Michalová, Štursová
Formánková, Gallasová, Halátková, Kolegarová
Jezdinská, Pavlíčková, Šitancová, Tabačková
Hradecká, Pleskotová, Rálišová
Horsáková, Pikalová
Liová (nemá české občanství), Paťorková,
Bubeníková, Pouchová
Ručková

HRÁČKY KE SLEDOVÁNÍ ROČNÍKŮ 2002+2003 - v abecedním pořadí
Žabiny Brno:
BA Sparta:
Studánka Pardubice:
Sokol Hradec Králové:
Levhartice Chomutov:
Basket Ostrava:
USK Praha:
SBŠ Ostrava:

Císařová (2002), Pokorná (2002)
Vydrová (2002)
Zvancigerová (2002 - SVK)
Fišerová (2002), Nosková (2002)
Chromá (2003), Zdeňková (2003)
Mihalová (2002)
Samouk (2002), Zeithammerová (2002)
Kramplová (2002), Marethová (2002)

HODNOCENÍ ROZHODČÍCH:
V některých utkáních nebyli zcela bezchybní, ovšem na rozdíl od některých trenérů a diváků
bych rozhodně neúspěch jakéhokoliv družstva v žádném případě nehledal tímto směrem.
Úroveň rozhodování byla velice dobrá a adekvátní důležitosti turnaje.

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ TRENÉRŮ, HRÁČEK, DIVÁKŮ:
Z hlediska chování trenérů k rozhodčím během zápasu jsem nezaznamenal závažnějších
prohřešků. Technické chyby vyplynuly z přirozených emocí. Pokud se některý z trenérů
věnoval rozhodčím více než vlastnímu týmu, většinou se trenérovi tento postoj vymstil. A to
díky nekoncentrovanosti vlastních hráček, které se začaly také více zajímat o posuzování
zákroků než o vlastní výkon.
Větší škodu na svých dcerách "páchají" rodiče, kteří často vidí chyby jen u mužů s píšťalkou (a
případně u trenérů, nebo se dokonce nelichotivě vyjadřují o hráčkách soupeře). Tato
neobjektivnost se poté může přenášet na hráčky, které mají alibi pro své chyby a nedostatky
a nic je nenutí k jejich odstranění. Druhým rodičovským nešvarem je "kaučování z hlediště".
Některé hráčky tak více než vlastní trenéry poslouchají či vnímají rady z ochozů, čímž trpí jak
koncentrace jednotlivých hráček, tak i týmový výkon a celková soudržnost družstva. Bohužel
výjimkou nebyly i ústní výměny názorů rodičů po zápasech před halou a mírná nevraživost
některých dospělých mezi sebou. Tu se ale naštěstí většinou rodičům na hráčky přenést
nepodařilo - bylo velice osvěžující sledovat, jak i po nejtěžších bojích zůstávají (i díky
předchozím mistrovstvím, kempům či reprezentačním srazům) hráčky jednotlivých družstev
kamarádkami a chovají k sobě vzájemný respekt.
Vážím si všech rodičů a jejich velké oběti, kterou určitě pro své dcery přinášejí. Přesto bych je
chtěl požádat, aby se pokusili i v těch nejvypjatějších momentech udržet své emoce, stále jde
"jen" o sport (ač krásný a zajímavý).

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE:
Organizace bohužel nedosahovala úrovně loňského mistrovství v Pardubicích. Technické
zápisy či online statistiky se tentokrát nezpracovávaly, TV-Com začal fungovat až v průběhu
turnaje. Hlasatelská služba se v průběhu MČR zlepšovala, z počátku byly hráčky pouze
představovány a komentář během zápasu se objevil až v pátek, přičemž se jednalo o vstupy
do zápasu naprosto nevhodné. Naopak v sobotu a v neděli už bylo vše v naprostém pořádku.
Pomocní rozhodčí u stolku bohužel dělali chyby, a to jak při měření času a limitu na útok, tak
v oficiálním zápise. Emoce vyvolávaly i rozdílné počty faulů v zápise a na výsledkové tabuli.
Několikrát v průběhu turnaje byla znát nervozita u stolku i mezi samotnými organizátory. I v
této oblasti byl nejlépe zvládnutým den finálový, kdy počet chybiček klesl na minimum.
Mezi další rozpačité momenty mistrovství patřilo nezajištění jakékoliv zdravotnické služby
(na což poukazovala většina klubů), absence vody pro rozhodčí již od druhého dne (kritika z
řad rozhodčích) či malá prezentace veřejnosti (webové stránky turnaje, aktualizace článků,
statistik a dalších zajímavostí z turnaje - kritizováno diváky). Od pořadatelů naopak přicházel
argument o nedostatečném finančním příspěvku na pořádání osmičlenného MČR.
Pozitivem byl naopak určitě fakt, že pořadatelé zajistili poháry pro všech osm účastníků
mistrovství. Každá účastnice navíc obdržela diplom na své jméno. Kromě All-star týmu,

nejlepší střelkyně a nejužitečnější hráčky bylo hodno pochvaly i vyhlášení nejlepší obránkyně
mistrovství.
"Stísněnost" mistrovství byla celkově znát, přičemž zejména při dvou pádech reklamního
panelu BA Sparta (jednou na hráčku) všem přítomným výrazně zatrnulo. Samozřejmě je
nutno uznat fakt, že pořadatelé měli svou roli oproti loňsku výrazně ztíženou, jelikož hala na
Dašické poskytuje výrazně lepší zázemí než hala na Stodůlkách. I minulá mistrovství
probíhající v této hale (2012 - kadetky U17, 2014 - starší žákyně U15) měla organizační
nedostatky (pořadatelem Basket Slovanka), a to pravděpodobně ještě větší, než byly ty
letošní. Je tak otázkou, zda by si vyvrcholení sezóny nezasloužilo důstojnější prostředí jak pro
hráčky, tak i pro diváky.

SHRNUTÍ:
Vyvrcholení sezóny bylo odpovídající jejímu průběhu - potvrdilo vyrovnanost týmů i hráček
ročníku 2001, přinášelo dramatické zápasy a udržovalo hráčky, trenéry a diváky v napětí po
většinu průběhu jednotlivých zápasů i celého mistrovství. Hlavním úkolem českého
basketbalu do dalších let bude z dostatečného množství lehce nadprůměrných hráček
ročníku 2001 (a 2002) vyprodukovat pro český basketbal co nejvíce hráček výjimečných,
které se dokážou prosadit i ve vyšších kategoriích a na mezinárodní scéně.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčkám za předvedené výkony, trenérům za jejich
celoroční práci a také ještě jednou pogratulovat všem medailistům.

V Trutnově 3. května 2016
Mgr. Petr Kapitulčin

