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SEMIFINÁLE 1:
Sokol Písek Sršni : BK Snakes Ostrava

79 : 66 (26:20, 43:42, 64:58)

Fauly: 23/29, Ztráty: 19/21, Zisky: 15/8, Asistence: 16/14
Sokol Písek – střelba 72/31 - 43%, TH: 30/15 - 50%, Trojky: 22/2 – 9%, Doskoky: 58 (33+25)
Body – Sýkora 20, Svoboda, Černý 12, Houser 11, Šurý 10, Pták 9, Fučík 4, Mach 1
Snakes Ostrava – střelba 64/28 – 44%, TH: 20/ 6 – 30%, Trojky: 19/4 – 21%, Doskoky: 34
(24+10)
Body – Janisch 16, Kotala 14, Žák 10, Brůna 7, Seibert, Vachutka 6, Holaň 4, Zapletal 3
První semifinále mělo jednoznačného favorita v domácím týmu. Sršni od začátku měnili
pressingové obrany (po celém hřišti, od poloviny, osobní, zónová). Nejčastěji praktikovali
celoplošnou zónovou obranu 2-2-1 s návratem do zóny 2-3. Hráči Ostravy však přijeli dobře
připraveni a po celý poločas tyto obrany překonávali a dostávali se do jednoduchých
zakončení. Ostrava začala osobní obranou s aktivním řešením clony na míč (hard hedge).
Domácí si vstup do turnaje určitě představovali jinak. Špatně volené střely, nízká úspěšnost
tříbodové střelby a chyby v obraně z nepozornosti. Výsledkem přemotivovanosti a nervozity
bylo poločasového skóre 43-42. Písku se podařil vstup do 2. poločasu (10-0 za 3 minuty). Více
bránili osobní obranu, ve které byli úspěšnější. Postupně získávali na jistotě a navyšovali až
na rozdíl 11ti bodů. Ostrava se ještě jednou domácím dokázala přiblížit v závěru 3. čtvrtiny
na rozdíl 4 bodů, a to ještě hráči Ostravy neproměnili 4 trestné hody v řadě. Poslední část hry
opět začali lépe domácí. Výborná obrana dovolila Ostravě pouhé 2 body za 7 minut a Sršni se
dostali do vedení 75-60. Navíc se Ostravě postupně vyfaulovali čtyři hráči (Brůna, Janisch,
Kotala, Holaň) a tak bylo o postupujícím rozhodnuto. Písek utkání rozhodl na doskoku, kde
získal o 24 míčů více než soupeř. Za zmínku stojí 19 doskočených míčů domácího Svobody.
Naopak katastrofální byla střelba za tři body – 22/2 (9,1%) a u obou týmů trestné hody. Písek
50% (30/15), Ostrava 30% (20/6). Z ostravského týmu byl lídrem Kotala (14 bodů, 13
doskoků a 5 asistencí). Aktivní hrou na sebe upozornil Janisch (2002).

SEMIFINÁLE 2:
USK Praha : Sokol Pražský

66 : 55 (13:10, 31:27, 46:38)

Fauly: 19/19, Ztráty: 17/10, Zisky: 4/4, Asistence: 12/9
USK Praha – střelba 55/23 - 42%, TH: 19/12 - 63%, Trojky: 23/8 – 35%, Doskoky: 46 (34+12)
Body - Böhm 22, Fanta 15, Vyroubal 12, Kocáb 8, Whalen 6, Pokorný 3
Sokol Pražský – střelba 61/18 - 30%, TH: 22/11 - 50%, Trojky: 30/8 – 27%, Doskoky: 36
(22+14)
Body – Barac, Burda 14, Gottfried 10, Manas 9, Medek 4, Krystlík, Lavička 2
Druhé semifinále slibovalo vyrovnanější průběh. V základní části se obě utkání těchto
soupeřů rozhodovala v posledních minutách a vždy byl úspěšnější hostující tým. Sokol
nastoupil do utkání bez pivota základní sestavy Prokůpka (antibiotika) a snažil se přibrzdit
USK změnami obran (celoplošná osobní se zdvojením, od poloviny hřiště zónová). USK bránil
od začátku osobní obranu, clony na hráče s míčem řešil hard hedge. Při této činnosti často

faulovali „předskakující“ hráči (Pokorný 2x, Kocáb 2x). Rozehrávač Vyroubal si poradil se
změnami obran a v 7. minutě vedl USK 13-6 (7 bodů Böhm). Náskok USK mohl být vyšší,
kdyby hráči proměňovali příležitosti z podkošového prostoru. Následujících 5 minut však USK
nebodoval a hráči Sokola se dostali do vedení 14-13. Druhá čtvrtina byla vyrovnaná. USK se
opíralo o dvojici reprezentantů Böhm, Vyroubal (24 z 31 bodů za poločas), naopak Sokol
udržely ve hře tři tříbodové koše (jediné koše za 5 minut hry). Ve třetí čtvrtině se po další
trojce (Burda) podařilo Sokolům vyrovnat na 34-34. V této části se ukázal jako důležitý vstup
Kocába (2002). Zpevnil obranu, „zavřel“ možnost jednoduchého zakončení z podkošového
prostoru a získával doskoky. Za stavu 40-34 přešel Sokol do zónové obrany 2-3, která přinesla
několikrát úspěch, ale v této části byli hráči Sokola neproduktivní v útoku (5 minut bez bodu).
Další žolíkem, který vytáhl trenér Petrák, byl Whalen, který proměnil dvě tříbodové střely do
zóny a poprvé zajistil dvojciferný náskok USK (46-36). V poslední čtvrtině se střelecky chytil
Fanta (3 trojky, 11 bodů). Sokol se snažil závěr zdramatizovat a po dvou úspěšných trojkách
se přiblížil v poslední minutě na 63-55. Vyroubal a Böhm úspěšnými trestnými hody potvrdili
postup USK do finále.

O 3. MÍSTO:
BK Snakes Ostrava : Sokol Pražský

73 : 65 (17:15, 36:35, 58:56)

Fauly: 19/21, Ztráty: 15/21, Zisky: 11/10, Asistence: 12/15
Snakes Ostrava – střelba 65/24 – 37%, TH: 27/20 – 74%, Trojky: 14/5 – 36%, Doskoky: 40
(24+16)
Body – Žák 17, Brůna 16, Seibert 14, Janisch 10, Vachutka 7, Kotala 6, Holaň 3
Sokol Pražský – střelba 65/25 - 39%, TH: 15/8 - 53%, Trojky: 28/7 – 25%, Doskoky: 49
(29+20)
Body – Burda 14, Manas 13, Barac 9, Gottfried 8, Lavička 7, Prokůpek, Medek 6, Vilím 2

Do souboje o 3. místo vstoupili Pražané více než vlažně a po 90 sec prohrávali 2:7. Možná i
proto se již v průběhu první části hry na hřišti objevil Prokůpek, který v semifinále
nenastoupil (antibiotika). Ostrava utkání o bronz začala zónovou obranou 1-3-1, kterou se
snažila eliminovat výškovou převahu soupeře a nedovolit skórovat z podkošového prostoru.
První čtvrtina se nad očekávání vydařila ostravskému Seibertovi (11 bodů). Ve druhé části
odehráli Pražané nejpovedenější pasáž, kdy se jim i díky již páté trojce povedlo otočit skóre
z 24-15 na 30-35). Snakes dále věřili zónové obraně a do konce prvního poločasu dokázali
odpovědět a získali vedení zpět na svoji stranu. Třetí čtvrtina probíhala ve stylu koš za koš,
žádný z týmů se nedostal do vyššího vedení. Bylo jasné, že o vítězi rozhodne závěrečná část.
Jedním z rozhodujících momentů byl za stavu 58-60 neproměněný rychlý protiútok Barace
(sám na koš). Od tohoto momentu Pražané 3 minuty nebodovali a rozdíl ve skóre se vyšplhal
až na 8 bodů (58-66). Hráči Sokola se v určitých částech utkání více než na hře věnovali
diskusím s rozhodčími. V poslední minutě Pražané ještě dostali jednu šanci. Po trojce Burdy
se přiblížili na rozdíl jednoho koše 65-68 a následně získali míč. Jinak velmi dobře hrající
Lavička však neproměnil svůj nájezd. Ostravský trenér Panáček si vzal oddechový čas (do
konce zbývalo 23 sec). Ostravští měli pevné nervy při proměňování trestných hodů a trochu
překvapivě si odvážejí bronzové medaile. Ostravě vyšla taktika, hráči bojovali na hranici

svých možností. Vyzdvihl bych výkon dvou hráčů - Žák (17 bodů, 18 doskoků) a Kotala („jen“
6 bodů, 7 asistencí, plus mínus +22)
Sokolu se po celé utkání nepodařilo najít zbraň na zónovou obranu. Pokud se nepovedlo
zakončit z rychlého protiútoku, do postavené obrany to bylo trápení, kde spoléhali převážně
na střelbu z dlouhé vzdálenosti. Trenér Veselý často střídal, hledal optimální sestavu, ale
nenašel. Sokol navíc brzdily ztráty - 21.

FINÁLE:
Sokol Písek Sršni : USK Praha

61 : 58 (10:14, 28:33, 48:48)

Fauly: 32/26, Ztráty: 9/23, Zisky: 12/4, Asistence: 11/8
Sokol Písek – střelba 77/21 - 27%, TH: 25/16 - 64%, Trojky: 26/3 – 12%, Doskoky: 49 (33+16)
Body – Sýkora 21, Fučík, Pták, Houser 9, Šurý, Mach 4, Svoboda 3, Černý 2
USK Praha – střelba 57/17 - 30%, TH: 36/19 - 53%, Trojky: 27/5 – 19%, Doskoky: 59 (43+16)
Body - Vyroubal 21, Böhm 19, Škvařil 8, Fanta 5, Kocáb 4, Plášil 1
Finále se začínalo v bouřlivé atmosféře, kterou většina kluků ve své kariéře nezažila a jistě
budou dlouho na tuto kulisu vzpomínat. Domácí opět začali častými změnami obran se
snahou narušit tempo hry soupeře. Böhma (v semifinále 11 bodů za 11 odehraných minut),
úspěšně střídavě bránili Fučík, Houser a Sýkora- finále zahájil dvěma ztrátami a první koš si
připsal v 8. minutě. Na obou stranách byla vidět značná nervozita, se kterou byl spojen
pomalý nárůst bodů. Oba týmy hrály obranu na hraně a často i za hranou možného.
Rozhodčí tuto hru nepřipustili a odpískali velké množství faulů. Pokorný stihl 5 faulů za 7
minut, Svoboda za necelých 11 minut. Hlavně ve 2. čtvrtině neměla hra spád (21 odpískaných
faulů). Hráčům nelze upřít snahu, bojovnost a velkou energii, kterou do utkání dávali, ale
bohužel to bylo na úkor kvality hry. Převažovala bojovnost nad pěknými basketbalovými
akcemi. V druhé čtvrtině se více prosazoval Böhm, který 8 body v řadě dostal USK do vedení
22-18. Zásluhou dvou krásných individuálních akcí zakončenými košem s faulem výborně
hrajícího Vyroubala si USK vybojovalo nejvyšší vedení v utkání 33-25. USK měl možnost
dohrávat poločas, ale Sýkora získal míč a těšně před sirénou snížil na 28-33. Druhý poločas
nezačal pro Sršně šťastně, po půl minutě „dohrál“ Svoboda (5. faul). Toto jakoby Písek
nabudilo a následující 3 minuty vyhrál 11-2 (Sýkora 8 bodů) několika rychlými protiútoky
zakončenými do nepostavené obrany USK. Fauly byly v této chvíli 5-0 a hráči USK se nemohli
střelecky prosadit. Až ve polovině 3. čtvrtiny se USK podařila šňůra 7-0 (Škvařil 5 bodů).
Poslední tři minuty se střílely pouze trestné hody (oba týmy s bilancí 6/3). Po 3. čtvrtině bylo
vyrovnáno, a bylo jasné, že se bude opět rozhodovat v závěru. Důležitým momentem mohl
být 4. faul Vyroubala (34. min 52-50 pro domácí), po kterém ho trenér Petrák stáhl
z palubovky. Na trojku Housera (57-52) stejně reagovat Böhm (57-55), ve 37. minutě se
Vyroubal vrátil na hřiště (za stejného deficitu dvou bodů). Hráči USK měli několik možností
vyrovnat nebo se dostat i do vedení. Nevyužili je a naopak Sršni dvěma koši do nepostavené
obrany odskočili na 61-55. Po time outu (45 sec před koncem) Vyroubal košem s faulem
přiblížil USK na rozdíl jednoho koše (61-58). Následnou útok Písku dokázali hráči USK ubránit
a měli 20 sec na vyrovnání. Útok však skončil nepřesnou přihrávkou Vyroubala na Böhma a
Sršni se mohli radovat z vydřené výhry a titulu Mistr ČR.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A HRÁČŮ KE SLEDOVÁNÍ
SOKOL PÍSEK SRŠNI:
Dokázali využít podpory domácího prostředí. Na hráčích i realizačním týmu byla vidět
obrovská motivace dotáhnout úspěšnou sezónu do zlatého konce.
Střídání několika aktivních obran (run and jump, od poloviny hřiště), osobní x zónová
s následným přechodem do osobní nebo zónové obrany. Těmito obranami dokázali vyvinout
tlak a přinutit soupeře ke ztrátám (21+23) nebo alespoň zpomalit jeho přechod na útočnou
polovinu. Všechny aktivní obrany hráli na hraně faulů , kterých jim bylo odpískáno celkem 55
ve dvou utkání (nejvíc ze všech finalistů MČR) Díky své aktivní obraně měli nejvíce
střeleckých pokusů (o 20 více než druhý tým), ale brzdila je nízká úspěšnost zakončení.
Tříbodová střelba 48/5 – 10%.
V útoku využívali sety postavené na clonách bez míče (často zadní clona) a dobrému pohybu
hráčů bez míče.
Sýkora V. – tahoun domácího týmu, jednoznačně vyhlášen MVP turnaje. Ukázal se lídrem
týmu, který ve chvílích, kdy se nedaří, vezme hru na sebe. Výborný v tahu na koš, velmi často
správná rozhodnutí, dobrý pull up jump. Je potřeba zlepšit střelbu z delší vzdálenosti.
Aktivita při útočném doskoku (jde za míčem). Hráč na pozici 1-2. Profilovat ho jednoznačně
na pozici point guarda. (i vzhledem k výšce)
Svoboda M. – za poslední rok velký posun. Jako nejvyšší hráč Písku je zvyklý hrát proti vyšším
hráčům. Opět vzhledem k výšce do budoucnosti profilovat na pozici 3-4. Zde musí hodně
zlepšit ballhandling a střelbu ze střední a delší vzdálenosti. Martinovi se po úspěšném
semifinále (12 bodů, 19 doskoků) nepodařilo finálové utkání, kde měl problémy s fauly a
odehrál pouze 10 minut.
Houser M. – Mikuláš by měl více pracovat na hře 1 na 1. Důrazný nájezd s různými
možnostmi zakončení. Hodně spoléhá na tříbodovou střelbu, která mu na turnaji příliš
nevycházela (18/2 – 11%), v sezóně 30%.
Černý P. – velmi dobrý v obraně. V útoku těží z rychlé hry, často zakončuje do nepostavené
obrany. Pracovat na střelbě z delší vzdálenosti.

USK PRAHA:
Hra USK postavena na dvou hráčích (74 bodů ze 124 týmových - 60%). Ostatním hráčům
chybí sebevědomí a jsou neaktivní ve hře na koš, pouze hledají své dvě opory a plní obranné
úkoly. Výjimkou je Fanta (odehrál nejvíce minut 78), který se dostává ke střelám z delší
vzdálenosti (pick-pop, nebo po vyhození). Vyroubal a Böhm potvrdili, že právem patří
k největším talentům tohoto ročníku. V útočné fázi někdy chybí snaha o rychlý protiútok.
Vyroubal často využívá clonu na míč, s velmi dobrým (někdy až profesorským) řešením.
Méně pohybu bez míče a aktivní zapojení ostatních hráčů. V obraně osobní obrana
s aktivním řešením clony na míč (hard hedge) nebo přebírání.
Vyroubal M. – hráč s obrovským přehledem, na svůj věk velké zkušenosti. Výborně řeší clonu
na míč. Chybí však rychlost provedení (téměř všech činností). Nejvíce faulovaný hráč (získal
20 faulů ve dvou utkáních) a nejvíce trestných hodů (20/16). Vyplývá z aktivního v nájezdu,
ve kterém umí dobře navázat kontakt tělem. Vyhlášen do nejlepší pětky turnaje.

Böhm D. – výborný somatotyp, který ukázal svůj talent. Nedokázal však udržet vyrovnanost
výkonu po celý turnaj. Střídal výborné momenty, kdy byl k nezastavení, s momenty, kdy byl
delší čas „neviditelný“. Dokáže si vytvořit dobrou střeleckou pozici. Vyvážení zakončování
z pod koše a ze střední a delší vzdálenosti. Trápil se na trestných hodech (finále – 11/3, 27% v sezóně 55%). Určitě dokáže hrát lépe, než předvedl na MČR. I přesto po právu v All Stars.
Fanta M. – velmi dobrá střelba z delší vzdálenosti. Více by se měl prosazovat v blízkosti koše.
Využívat hru tělem.
BK SNAKES OSTRAVA:
Dlouhodobou část Ostravští zakončili s bilancí 13 výher a 9 porážek na 4. místě. Se všemi
účastníky svoje utkání prohráli, a tak jeli do Písku v roli outsidera. Už v semifinále potrápili
domácí a v neděli překvapili Sokol Pražský. Odvážejí si (za výkon na turnaji oprávněně)
bronzové medaile. Ostravští v semifinále po většinu utkání bránili osobní obranu, ale v neděli
zaskočili Sokol zónovou obranou 1-3-1, v které vydrželi celých 40 minut. Opírali se (stejně
jako po celou sezónu) o trojici hráčů - Žák, Kotala a Brůna, ke které se přidal Janisch (2002),
který překvapil nebojácnou hrou 1 na 1 a stal se druhý nejvíce bodujícím hráčem týmu.
Ostravští se snažili hrát jednoduchý mládežnický basketbal - rychlý protiútok a co nejvíce
lehkých košů. (Pouze o bod méně než vítězný Písek). Disponovali menší sestavou, a proto
také ztráceli na doskoku (o 30 doskočených míčů méně než Písek). V postupném útoku často
využívali hra 1 na 1 se snahou o zakončení nebo případným vyhozením.
Žák D. – hráč s nejvíce doskočenými míči na turnaji (25 - třetina všech doskoků Ostravy).
Odehrál podařený turnaj a byl oprávněně zvolen do nejlepší pětky. Sice nejvyšší hráč
Ostravy, ale pro budoucnost nutno profilovat na pozici 4,3. Nutnou zlepšit (zrychlit) střelbu
z delší vzdálenosti. V obraně svedl mnoho soubojů s vyššími pivoty, ale bude potřeba
vzhledem k předpokládané profilaci zlepšit i obranu menších hráčů (zrychlit práci nohou)
Kotala J. – kapitán týmu, výborný obránce a bojovník. O jeho nepostradatelnosti nejlépe
hovoří +/- v nedělní utkání. Byl na hřišti 35 minut a v té době bylo skóre +22, když seděl na
lavičce, tým prohrál o 14 bodů. Doporučuji více pracovat na útočných činnostech, variabilitě
zakončení, zlepšení střelby (pull up jump i catch and shoot).
Brůna M. – první utkání se mu nepovedlo (20 min, 5 bodů, 5 faulů). V neděli potvrdil svoji
roli střelce týmu (16 bodů). Preferuje střelbu ze střední vzdálenosti po driblinku.
Janisch R. – levoruký hráč mladšího ročníku se prosazoval nebojácnou hrou a důrazným
nájezdem. Nutno zlepšit střelbu ze střední a delší vzdálenosti.
SOKOL PRAŽSKÝ:
Sokol si přijel pro jednu z medailí, ale po turnaji odjížděli hráči i realizační tým zklamaní nejen
z výsledku, ale i z předvedené hry, která zůstala za očekáváním. Po základní části měli pouhé
3 prohry, výkony z průběhu sezóny ale nedokázali zopakovat. Na týmu se podepsaly
zdravotní indispozice – Prokůpek antibiotika (absence v semifinále), Burda nastupoval se
zraněným kotníkem. V semifinále i přes tyto problémy odehrál vyrovnané utkání s USK, kdy
rozhodly proměněné tříbodové střely USK na přelomu třetí a čtvrté části. V neděli nedokázal
potvrdit roli favorita a nepodařilo se mu porazit nadšeně bojující Ostravu. Možná se na
hráčích projevilo zklamání z nepostupu do finále. Utkání o 3. místo začali vlažně, nedokázali
se (proti zónové obraně) dostat do tempa. Ostrava v tomto utkání zkrátka „chtěla“ víc.
V obraně měli trenéři Sokola připravené různé varianty zónového pressingu i celoplošné
osobní obrany, které v určitých momentech přinášeli úspěch. Celkově se však Sokolu

nepovedlo najít tempo hry a některé hráče nezastihl finálový turnaj v nejlepší formě. Na
turnaji nejméně bodů s nejnižší úspěšností.
Burda M. – rozehrávač, který udělal za poslední rok velký pokrok, nastupoval s určitými
zdravotními limity (před turnaje zraněný kotník). Zvolen do All Stars. Na Matějovi jsou vidět
emoce, kterými se snaží pozvednout tým. V některých momentech je potřeba korigovat,
hlavně reakce směrem k rozhodčím (rozhodí koncentraci svoji i ostatních).
Barac R. – do utkání přináší velkou energie. Turnaj se mu však příliš nepovedl. Pouze snaha a
bojovnost je na finálový turnaj málo. Chyběla kvalita nejen ve střelbě, ale i v rozhodování.
Velké množství tříbodových střel se slabou úspěšností (16/3 – 19%). Obě utkání skončil +/v pasivní bilancí (-15, -19).
Prokůpek A. – zdravotně indisponován odehrál pouze jedno utkání. Výborný somatotyp,
který musí více hrát v blízkosti koši (chybí aktivnější hra tělem). Výborná střelba ze střední a
dlouhé vzdálenosti, nesmí to být na úkor klasické pivotmanské hry.

HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH
Pro rozhodčí to byl vzhledem k agresivním obranám téměř všech týmů velmi náročný turnaj.
Snažili se posuzovat fauly, hlavně rukama a tak jich odpískali velké množství (za 2 utkání Písek 55, Ostrava 48, USK 45 faulů). Bohužel to bylo na úkor plynulosti hry. Rozhodčí si však
chtěli udržet kontrolu nad utkáními a báli se, že když povolí v posuzování faulů, utkání se
zvrhne v „ragby“. Nevyvarovali se drobných chyb, ale neovlivnili žádné utkání. Na takto
vypjatá utkání by bylo lépe delegovat tři rozhodčí.

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE, DOPORUČENÍ
Po organizační stránce proběhlo vše bez problémů. Všechna utkání byla vysílána živě na TV
com, na stránkách ČBF byly k dispozici online statistiky. Trenéři dostávali v průběhu utkání
vytištěné průběžné statistiky. Stolek časoměřičů a zapisovatelů pracoval bezchybně.
Komentátor představoval týmy před každým utkání. VIP prostor s občerstvením byl
k dispozici pro všechny trenéry, rozhodčí a delegáty po celý turnaj. Na MČR byl oceněn
nejužitečnější hráč turnaje - MVP, nejlepší pětka - All Stars a nejlepší střelec turnaje.
Organizátoři zvládli celé MČR bez nejmenších problémů.
Doporučení – organizace:
1. Webové stránky turnaje, kde by kromě výsledků byly i předzápasové komentáře
trenérů, případně vybraných hráčů
2. Zvážit uspořádání tiskové konference po utkání (trenér a vybraný hráč každého
týmu). Případně s těmito aktéry udělat rozhovor a průběžně vkládat na stránky
turnaje.
3. Přidat některá další individuální ocenění (nejvíce doskočených míčů, nejvíce asistencí).
Zkusit vyzdvihnout aktivitu, která není vidět ve statistikách (nejlepší obránce, největší
bojovník, hecíř)

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Na MČR se bude vzpomínat jako na turnaj odehraný v nejbouřlivější atmosféře za poslední
roky. Každý tým přijelo podporovat velké množství fanoušků, nejen rodičů, ale i spoluhráčů a
kamarádů. Nasazení všech týmů a energie, se kterou hráči nastupovali do každého utkání,
byla extrémní a plně odpovídala důležitosti této akce, která je vrcholem celé sezóny. Bohužel
kvalita utkání zůstala za očekáváním. Diváci měli možnost sledovat spíš boj než rychlý
mládežnický basketbal. Plynulost utkání byla často narušována velkým počtem faulů (přílišná
tvrdost za hranicí a z toho plynoucí velké množství trestných hodů). Na turnaji vyčnívali svým
talentem tři hráči – Sýkora, Vyroubal a Böhm. Málo příležitostí bylo pro hráče ročníku 2002,
kteří budou reprezentovat ČR na ME U16. Větší prostor dostali pouze Janisch, Šurý, Plášil a
Kocáb.
Všem klubům a rozhodčím, které se mistrovství účastnili, děkuji za předvedené výkony.
Reprezentantům přeji jim mnoho úspěchů v reprezentační sezóně a ostatním úspěšnou
nadcházející sezónu.

Zpracoval: Petr Treml

