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SŠMH Brno : TJ OP Prostějov
USK Praha : BA Sparta

80 : 65 (23:22, 46:32, 61:44)
58 : 69 (15:15, 23:30, 43:53)

O 3. místo:
TJ OP Prostějov : USK Praha

56 : 64 (14:15, 31:31, 49:48)

Finále:
SŠMH Brno : BA Sparta Praha

57 : 64 (13:18, 33:33, 49:49)
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INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
All Stars:

Holešínská Petra – SŠMH Brno
Stoupalová Natálie – SŠMH Brno
Reisingerová Julie – BA Sparta Praha
Šípová Tereza – USK Praha
Neubauerová Adéla – TJ OP Prostějov

MVP: Holešínská Petra – SŠMH Brno
Cena primátora města Brna - Nejlepší střelkyně: Šípová Tereza – USK Praha
Podrobné statistiky: www.cbf.cz

SEMIFINÁLE 1:
SŠMH Brno : TJ OP Prostějov
80 : 65 (23:22, 46:32, 61:44)
Fauly: 23/27
SŠMH – Holešínská 30, Stoupalová 15, Hošková, Gašicová 8, Krejčíková, Šoukalová 7,
Krumpholcová 3, Vitulová 2
TH: 40/24
Prostějov – Neubauerová, Konečná 12, Zítková 11, Švécarová 10, Krátká 8, Tilšarová 7,
Dufková 3, Fialová 2
TH: 34/19
Utkání dvou týmů tabulky, kdy v jednom je 7 reprezentantek a v druhém pouze dvě, nemá tak
očekávaný průběh.
První čtvrtina je naprosto vyrovnaná. Velmi aktivně v útoku začíná Holešínská na straně Brna
a Neubauerová na straně Prostějova. Dvě rozehrávačky, jichž se zejména týká dnešní souboj.
Brnu se daří útočně doskakovat přes jasně menší sestavu. Hostující hráčky se od počátku snaží
o hru 1x1, bez využití clon a hrají velmi agresivně a rychle. Zkusily na chvilku i zónovou obranu,
ale ta se nedařila z důvodu následného útočného doskoku soupeřek.
V 2. čtvrtině dochází ke zvratu. Brnu se daří trojkové střely i rychlý protiútok a úsek 16:0 ho již
staví do role favorita. Soupeřky mají na kontě mnoho osobních chyb.
Do 2. poločasu vstupuje Prostějov „airballem“, hned na to inkasuje, ale zisk Konečné mu dává
ještě naděje. Pod košem jsou vidět tvrdé souboje Stoupalové a Švécarové, která je také pod
tlakem osobních chyb. Jasné šance Brňanek (Gašicová, Šoukalová) ukazují na nejistotu i na
straně domácích. Nepomáhá ani zónová obrana Prostějova, který si v poslední části hry neví
rady s obranou pivotmanek a stále zvyšuje počet svých osobních chyb, vyfaulovává se Krátká
a nuceně tak následuje Švécarovou na lavičku. Velmi dobře pokrývá rozehru Šoukalová,
získává několik míčů a narušuje tak dirigování hry Neubauerovou, která je mozkem hry
Prostějova. Brněnská Holešínská si připisuje na své konto 30. bod a má za sebou výborné
utkání.
Celkově je třeba zmínit obrovské množství střel a nájezdů s neúspěšným zakončením. Jak už
bylo řečeno, Prostějov prohrál zejména na doskoku – 50/30, avšak jeho hra je velmi
sympatická, nebojácná, rychlá a šitá na míru hráčkám, které v týmu jsou.

SEMIFINÁLE 2:
USK Praha : BA Sparta
58 : 69 (15:15, 23:30, 43:53)
Fauly: 19/28
USK Praha – Šípová T. 25, Krejzová 13, Feštrová 7, Löflerová 6, Joštová 4, Aulichová 2, Šípová
V. 1
TH: 30/25
Sparta – Reisingerová 18, Fadrhonsová 14, Gallasová 11, Voláková, Tinková, Malečková 8,
Rokošová 2
TH: 16/6
Pražské derby má od prvních minut velmi bojovnou atmosféru, jelikož týmy se potkávaly velmi
často celou sezónu v různých kategoriích.
Sparta od prvních okamžiků využívá rychlých zakončení. Vidíme tvrdé souboje pod košem a
individuální akce Terezy Šípové z USK i sparťanské Reisingerové, které zakončují z pod koše,
získávají fauly a navyšují skóre i z čáry trestného hodu. Vysoké tempo hry přináší i nízké
procento úspěšnosti střelby z jakékoliv vzdálenosti na obou stranách.
Do 2. čtvrtiny se vstupuje za vyrovnaného stavu. Sparta pokračuje v četnosti rychlých
protiútoků, v postupném útoku zkouší hledat Reisingerovou pod košem a částečně na škodu
vynechává hru z perimetru. U USK se o zakončení snaží i Krejzová, ale výsledek 7/0 úspěšnosti
ji nedodává žádnou jistotu ani jiskru, která by ji dostala do hry. Až v 5. minutě padá 1. koš
čtvrtiny. Sparta začala využívat do této doby fungující velmi odstupovanou obranu USK a „skip
passy“ na volné hráčky (např. Gallasová) získává potřebný náskok a stíhá ještě vsítit 15 bodů.
Pouze 2 hráčky z lavičky nastoupily u týmu Sparty a je otázkou, jak tým vydrží fyzicky náročnou
hru s malou rotací hráček.
Fanoušci USK jsou hodně slyšet a ženou své hráčky kupředu. Avšak bodový rozdíl se stále
nedaří stáhnout na méně jak 9 bodů. Spartu diriguje velmi dobře Malečková a zklidňuje hru,
když je potřeba, ačkoliv je na ni vytažená obrana. Což přesně chybí USK. Fadrhonsová úspěšně
zakončuje dva rychlé nájezdy zleva, Reisingerová přidává útočné doskoky a dopichy. Na straně
USK drží tým výkon T. Šípové a ve 3. čtvrtině zejména její trestné hody (8/6, celkem pak
15/12!). Výborné střídání odehrála také její sestra Veronika (ročník 1999), nejenže si připsala
2 zisky v obraně, ale získala i faul a útočné doskoky. Nutno říci, že v této části hry nebylo
odpískáno několik jasných faulů rukama v zahájení úniku s míčem.
Poslední období velmi dobře pokryla aktivní Krejzovou Voláková (dle mého názoru jedna
z nejlepších obránkyň turnaje). Reisingerová se prosazuje z pod koše a Malečková z dálky. USK
má několik zisků, které však nezúročí úspěšným zakončením v útoku, který je velmi
neorganizovaný, ačkoliv aktivní (Šípová, Feštrová). Až do poslední minuty se obě strany snaží
o rychlé protiútoky, tempo hry je vysoké.
Sparťanky vítězí a jejich zkušenosti nejen z MČR z minulého týdne je posouvají až do finále.
USK se musí z prohry poučit a v boji o bronz zejména zpřesnit zakončení a zodpovědně
doskakovat.

O 3. MÍSTO:
TJ OP Prostějov : USK Praha
56 : 64 (14:15, 31:31, 49:48)
Fauly: 29/23
Prostějov – Neubauerová 15, Zítková 11, Švécarová 10, Krátká 7, Konečná 5, Dufková 4,
Fialová 3, Tilšarová 1
TH: 19/11
USK – Šípová T. 38, Feštrová 7, Aulichová, Šípová V. 6, Joštová 4, Krejzová 2, Löflerová 1
TH: 37/25
Velmi málo odpočinku bylo dopřáno hráčkám USK, které odehrály předchozí den náročné
utkání a ani v boji o bronz tomu není jinak. Celý zápas je velmi vyrovnaný, až poslední 4 minuty
hry Prostějov bez tří vyfaulovaných hráček a na základě velkého vytížení hlavních opor,
odpadá.
Začátek je o aktivitě rozehrávaček Neubauerové a Aulichové. Určité zlepšení na straně USK je
vidět u Krejzové, která dává první koš, avšak trestné hody 2/0 ji opět srážejí zejména psychicky.
Tradiční je jasně vyčnívající výkon T. Šípové, která využívá svou fyzickou sílu, únik po baseline,
získané fauly a v neposlední řadě doskoky. Prostějov se opírá o hru 1x1 a akce založené na
„hoď a běž“. Hodně hráček používá při uvolnění s míčem obrátku. V obraně stále ztrácí na
doskoku. Krátká má už tři osobní chyby.
Dvě trojky na začátku druhé čtvrtiny dostávají Moravanky do vedení. Obrana Šípové, která
zakončuje a získává na sebe mnoho faulů, je problematická. Dvacet bodů jediné hráčky za
poločas je moc. Trestné hody mohly dostat Prostějov až do vedení +4, ale úspěšnost 6/2 je i
v této kategorii velmi nízká. USK využívá stále přihrávky do území TH (inside pass). Velmi dobře
se předvedla střídající Joštová, která si po svém nástupu na hřiště hned připisuje útočný
doskok a získaný faul, stejně tak má z lavičky dobrý úsek V. Šípová. Reprezentantka Veselková
se bohužel opět trápí a velké chyby (ztráty, F-) ji vrací zpět na lavičku. Velký rozdíl je v počtu
doskočených míčů (17/30), zejména útočných 11 pro USK je jasným faktorem pro zlepšení u
Prostějova, který utkání srovnává a do šaten se odchází za stavu 31:31.
Do druhého poločasu vstupuje jako každou čtvrtinu Prostějov trojkou. Pak následují dvě
minuty hry plné ztrát na obou stranách. Zásadní je až čtvrtý faul prostějovské rozehrávačky
Neubauerové, která musí střídat. USK sice získává v obraně několikrát míč, ale opět
neproměňuje jednoduché střely z pod koše. Neorganizovaná hra Prostějova dává šanci USK
na převážení skóre na svou stranu. Neubauerová se vrací, není obránkyně, která by ji zastavila
a hned proměňuje střelu za 3 body. Šípová z USK už se dostává na 27 bodů.
Poslední čtvrtina je opět velmi neúspěšná z hlediska zakončování. Většina hráček základní
pětky Prostějova má problémy s počtem osobních chyb a zásadní je vyfaulování (velmi
netaktické) rozehrávačky a dirigentky hry Neubauerové už v 2.minutě. Hra střídajících hráček
není tak nebezpečná. Toho využívá USK a dostává se do vedení. Aulichová zlepšeným výkonem
hru kontroluje a po jejím úniku končícím košem a faulem už se Prostějov nezvedá. Zajímavostí
je jistě 38 bodů za zápas T. Šípové, kdy žádná jiná spoluhráčka nedala více jak 10 bodů. Na
druhé straně Prostějov měl střelkyní více a hlavně z jeho útoku jasně čiší, že hráčky, které jsou
volné, musí střílet a mají podporu trenéra v tom, že to byly správně zvolené střely, ačkoliv
neúspěšné.
Oba týmy hrály na hranici svých sil a bojovaly o medaili, kterou nakonec rozdílem 6 bodů
získávají Pražanky především díky výjimečnému výkonu T. Šípové.

FINÁLE:
SŠMH Brno : BA Sparta Praha
57 : 64 (13:18, 33:33, 49:49)
Fauly: 21/19
SŠMH – Holešínská 12, toupalová 9, Šoukalová, Gašicová, Hošková L. 8, Vitulová 6,
Krumpholcová 4, Krejčíková 2
TH: 10/8
Sparta – Fadrhonsová 20, Reisingerová 18, Gallasová, Voláková 13
TH: 25/15
I ve finále nás čekal moravsko-český souboj. První čtvrtina je velmi vyrovnaná a dílčí vítězství
Sparty je založené opět na rychlých zakončeních protiútoků a individuálních akcích
Fadrhonsové či Reisingerové.
Útočná taktika SŠMH je jasná – „vytáhnout“ Reisingerovou dále od koše, avšak rozehrávka
vázne. Velmi těsná obrana Volákové na Holešínskou znemožňuje její dirigování hry. A
prosazování se po jejích typických uvolněních s míčem končí pod dlouhou pivotmankou, která
pokrývá střely z krátké vzdálenosti.
Druhou čtvrtinu pokračuje Sparta svou nátlakovou obranou na hráčky s míčem, do rychlého
protiútoku vybíhá zejména Voláková s Gallasovou a Reisingerová dává již svůj 11. bod. Ve
slušném výkonu pokračuje domácí Šoukalová a Stoupalová, avšak jasně nejlepší hráčka
včerejšího dne Holešínská se trápí (střelba 12/1) a příliš se soustředí jen na svůj výkon, místo
aby hledala spoluhráčky, které dnes její roli převezmou. Poločas končí 33:33.
Druhý poločas je veden ve stejném duchu. Mírně navrch mají Brňanky i díky dvěma trojkám,
kdy se konečně prosazuje Holešínská. Velice dobře jí odpovídá důležitými jumpy Fadrhonsová,
opět je stav vyrovnaný.
Do poslední části hry nastupuje Sparta se čtyřmi střelkyněmi přes 10 bodů. Brno se musí prát
o každý míč a o každý metr hřiště i při vyhození po koši. Zásadní rozdíl o 8 bodů získává Sparta
po tříbodové střele Fadrhonsové a zakončení z pod koše Reisingerové. Šoukalová díky
útočným doskokům, kterých má mimochodem Brno jasně více než vyšší Sparta, dotahuje
náskok na pouhé 4 body, ale dvě šance v zakončení Brňanky zahazují. Poslední dvě minuty si
Sparta udržuje skóre na své straně trestnými hody. I poslední vyhození z autu Brňanek přímo
do rukou Sparty jasně ukazuje dnešního zaslouženého vítěze. Zajímavostí je počet úspěšně
střílejících hráček vítězného družstva, který zůstal po celou dobu zápasu pouze na čtyřech,
ostatní se vůbec střelecky nezapojily!
Již nyní se můžeme těšit na souboj příští sezónu, pokud se tyto dva týmy potkají ve finálním
turnaji, jelikož většina hráček ročníku 98 jistě zůstane základním kamenem obou týmů (letos
7+9).

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A HRÁČEK KE SLEDOVÁNÍ
SŠMH BRNO:
Tým, který má ve svých řadách opět několik reprezentantek není tak jasným favoritem, jako
tomu bylo u kategorie U19. Avšak styl hry i vzhledem k tomu, že trenérem je opět R. Fousek,
je velmi podobný. Jasně určený útok i obrana. Projevuje se zde menší herní vyspělost ve
smyslu reagování na konkrétního soupeře a jeho obranu, což se ukázalo ve finále. Pouze 3
hráčky ze soupisky jsou ročník 97.
Holešínská P. – individuální uvolnění s míčem velmi kvalitní, avšak při nátlakové obraně
problémy a zbytečné nucení se do střelby či zakončení, v té chvíli se více soustředit na tým,
bodová hráčka, která umí na sebe vzít zodpovědnost, MVP turnaje
Šoukalová L. – jasně nejlepší obránkyně Mistrovství, ačkoliv jejích kvalit nebylo doceněno ani
v nominaci do All Stars týmu, silná v doskakování
Stoupalová N. – ve své věkové kategorii obstála zejména na doskoku, nasazení a zdravé
sebevědomí, které u ní na MČR U19 nebylo vidět, rezervy v obraně pivotmanek, členka All
Stars
USK PRAHA:
Tým se bohužel velmi pral s vlastní nervozitou. Pro většinu hráček bylo toto MČR prvním
v jejich kariéře. Jasným lídrem družstva je Tereza Šípová. V útoku jsou typické clony na míč či
individuální hra s míčem, méně již aktivita na slabé straně. V obraně zkusilo USK jako jedno
z mála družstev i zónovou obranu. Hráčky někdy tzv. přecházejí střelecké pozice, a pokud střílí
neúspěšně, je to velmi znát na jejich psychice a koncentraci. Boj o medaili se týmu vydařil a
určitě mu dodal sebevědomí a chuť do další práce. USK je nejlépe střílejícím týmem trestných
hodů (83% a 68%) na turnaji.
Šípová T. – velmi aktivní hráčka při doskakování, výborné uvolnění s míčem v území TH,
rezervy v obraně 1x1 (základní postoj!), 100% nasazení spojené s vyčerpáním, stále pracovat
na kondici, nejlepší střelkyně turnaje, již nyní nutnost zajištění konkurence alespoň v tréninku
pro její další rozvoj, krotit emoce, i když jsou mířeny proti sobě, All Stars tým
Šípová V. – mladá hráčka s velkým potenciálem, již v této kategorii ukázala, že nemá zábrany
se prosadit a hrála s velkým nasazením, dobrý somatotyp, nutnost pracovat na HČJ, aktivní
v útočném doskoku, nediskutovat s rozhodčími!, ještě chybí cit pro „spacing“, stabilita těla
Feštrová N. – velmi dobrý únik 1x1, ale volit lepší timing a konečné řešení dle pohybu
vypomáhajících obránců
Joštová V. – hráčka, jejíž kvality se zdají být lehce opomíjeny, výborná obrana, „černá práce“
(zisky, doskoky, správný pohyb,…), v útoku zvýšit sebevědomí
SPARTA PRAHA:
Družstvo, jehož několik hráček se představilo už na MČR U19 před týdnem. V nasazení však
nepolevuje a hru staví opět na rychlém protiútoku a agresivní obraně i po celém hřišti (na
hranici faulů). Atmosféra týmu je velmi „sparťanská“ a týmové semknutí je vede až k titulu.
Tentokrát více využívají své pivotmanky Reisingerové, která nemá proti sobě tak vyspělé
obránkyně jako při MČR U19. V osobní obraně postupného útoku se objevují větší chyby
hlavně v rotacích po clonách. Družstvo má ve svých řadách nejvíce hráček ročníku 97, takže je
vlastně nejstarším týmem turnaje. Pouze Sparta dokázala úspěšnost střelby dostat nad 40%.

Reisingerová J. – zvládla roli lídra týmu pod košem, využila svého somatotypu, bojovné
momenty, zlepšit HČJ (technika střelby, footwork pivota) a ovládat emoce, členka All Stars
Voláková G. – dle mého názoru adeptka na zařazení do All Stars, techniku HČJ je potřeba
zlepšit, zejména driblink, výborná obránkyně, „vymazala“ ze hry ve finále MVP turnaje, vždy
vybíhá do RP (rychlého protiútoku)
Fadrhonsová K. – hráčka, o kterou se družstvo opírá zejména v útočné fázi, ale její výkony jsou
zatím nestabilní, střídá úseky, kdy jasně diriguje a určuje hru s úseky ztrát a nejistoty, jedna
z mála hráček týmu využívá střelbu z delší vzdálenosti a v tomto turnaji se trefovala ve velmi
důležitých fázích utkání
Gallasová P. – je 2. hráčkou, která využívá svůj potenciál při vybíhání do RP, slušný stop jump
i nájezd pod koš
Rokošová K. – velmi často má problémy s osobními chybami, ale jinak se vedle dominantní
spoluhráčky pod košem méně využívá jejích dovedností
TJ OP PROSTĚJOV
Tým, vedený velmi emotivním trenérem, je na Mistrovství republiky nováčkem. Disponuje
několika velmi šikovnými hráčkami, z nichž vyniká Neubauerová. Soupeři je přehrávají zejména
díky výškové převaze, tudíž na doskoku. Ačkoliv v této činnosti by se měly ještě zlepšit a
nehřešit jen na to, že jsou malé. S tím také souvisí velký počet osobních chyb a vyfaulovaných
hráček v každém utkání, kdy fauly dělají až při zakončení soupeřky v poslední fázi střelby či
nájezdu.
V útoku se neustále snaží o hru 1x1 a případně o následné vyhození na volnou spoluhráčku
z postavení 5-0. Kdo je volný, bez bázně střílí. Rychlý protiútok je jasnou volbou po každém
zisku, doskoku či koši. Většina hráček má technicky vyspělý „jump“, jak bylo možné pozorovat
už při rozcvičení. Obrana řeší veškeré clony co nejdelším pokrytím vlastní hráčky, mezi stejně
vysokými obránkyněmi přebíráním. A naopak clony na míč v útoku využívá pouze, když je na
hřišti Dufková, jediná hráčka měřící více jak 180cm. Většina hráček je podobného vzrůstu a
všechny jsou velmi bojovné a rychlé a kromě vyčnívající Neubauerové se těžko hledá další,
která by vynikala nad ostatní, což je i pro soupeřky samozřejmě méně čitelné.
Za zmínku stojí Pravidla chování trenérů a fanoušků, na která jsem narazila při pročítání
webových stránek klubu.
Neubauerová A. – výborné uvolnění s míčem, čtení obrany (jump či nájezd) a celé hry (např.
při přebírání a mismatch), pomohla by větší pestrost při volbě zakončení - nyní čitelné, dobré
procento úspěšnosti střel z dálky, All Stars tým
Dufková N. – jediná pivotmanka týmu, soustředí se zejména na clonění pro ostatní
spoluhráčky a netlačí se do zakončení (je otázkou, zda je to taktika trenéra nebo bázeň hráčky),
nutnost zlepšit HČJ (levá ruka apod.)
Konečná M. – velmi bojovná hráčka, jako jedna z mála se nedostávala do potíží s fauly,
prosazuje se zejména rychlostí proti výrazně vyšším obránkyním, což pro rozvoj případně
šikovného křídla není úplně ideální, HČJ - snížit driblink

HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH
Rozhodčí odvedli svou práci tak, jak nejlépe uměli. Bez chyb bychom nenašli žádný zápas, ale
nedopustili se větších omylů a všechna utkání udrželi určitý standard.

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE, DOPORUČENÍ
Organizace:
Opět se ukázala zkušenost organizátorů turnaje. Zejména úroveň „stolku“ byla vysoká a všem
zapisovatelům, časoměřičům, hlasateli apod. patří velký dík za dobře odvedenou práci.
Informace o MČR U17 byly podávány, jak všemi organizátory identifikovatelnými v červených
tričkách, tak v podobě plakátků a bulletinu. Informace byly aktualizovány na webu
www.mcr.bkzabiny.cz. Online přenosy na TV.com fungovaly bez problémů.
Doporučení – organizace:
1. Zavedení individuálních ocenění „Nejlepší obránkyně turnaje“ a „Nejlépe doskakující
hráčka“ z důvodu podpory hráček, které jsou výborné zejména na obranné polovině a
v tzv. černé práci – stejné jako u U19.
2. Návrhy trenérů na MVP turnaje přijímat až po odehrání finále. Letošní ročník se volba
jasně přenesla pouze na výsledek z 1. dne. Výkon zvolené hráčky ve finále neodpovídal
ocenění.
3. Při vyhlašování výsledků předávat medaile i trofej zároveň, individuální ocenění před
tím (nyní se týmy radovaly nejprve s medailemi na krku, pak přihlížely individuálním
oceněním a na to si znovu chodily pro své poháry).
Doporučení – pro trenéry a hráčky:
1. Po všech utkáních se hráčky minimálně protahují a okamžitě odcházejí do sprch či na
tribunu – stejné jako u U19.
2. Důraz na odstavování hráček po střelbě, ať už v osobní nebo zónové obraně (box-out).
3. U talentovaných podkošových hráček (zcela jasný a výrazný somatotyp) dbát na
dostatečný trénink s adekvátně schopnými hráčkami stejných fyzických dispozic,
zajištění konkurence pro další rozvoj.
4. Apelovat na všechny hráčky, že neustálý dril HČJ je zásadním faktorem pro jejich
zlepšování, pokud se chtějí prosadit v seniorském basketbalu.
5. Obranu pivotmanek řešit zejména před přijetím přihrávky, velmi časté je „schovávání
se“ obránkyň za hráčky.
6. Trenéři by měli volit All Stars tým i MVP na základě výkonů v tomto turnaji (ne v sezóně,
případně jasně určit, zda je to ocenění celosezónní nebo turnajové)
7. Výchova fanoušků - doporučuji každému zástupci klubu přečíst si a případně zavést
„Pravidla chování trenérů a rodičů“ (TJ OP Prostějov – převzato HC Plzeň).

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Mistrovství republiky – vyvrcholení celé sezóny mělo to správné napětí v každém utkání a o
vítězkách ani poražených nebylo jasno do posledních minut. Myslím si, že pro fanoušky byl
tento turnaj velmi zajímavý.
Všechna družstva si zasluhují uznání za reprezentaci svých klubů a přeji jim mnoho úspěchů i
v další sezóně.

Zpracovala: Milena Moulisová

