ZPRÁVA DELEGÁTA Z TURNAJE MISTROVSTVÍ ČR U19
FINAL FOUR U19 2018
Datum a místo:
5.5 - 6.5.2018 SH Folimanka
Účastníci:
USK Praha
GBA
BCM Orli Prostějov
BA Nymburk

Hlavní trenér:
Petr Jachan
Julián Beťko
Peter Bálint
Rudolf Skřivánek

Jednotlivá utkání – stručná charakteristika:
USK Praha – BCM Orli Prostějov 72:58 (16:8, 45:25, 54:48)
Úvod byl oboustranně
nervózní a 2 minuty se
čekalo na koš. Střelecky
otevřel letošní MČR U19 až
hostující Sychra dvěma
body, ale do tempa se dříve
dostal tým USK, který se
celý 1. poločas opíral o
výbornou obranu. Sovy
postupně získaly 20 bodové
vedení v poločase, když
Prostějovu nedaly v jejich
útoku mnoho prostoru,
naopak sami neúnavně nájezdy atakovaly koš soupeře. Důležité koše vybojovali hráči USK na útočném
doskoku, kde skvělou práci odváděl zejména Machač. Orlům se nedařila střelba za 3 body, což je jejich
parádní disciplína. To si ovšem vynahradili v nástupu do druhé půle, dali tři trojky v řadě, všeobecně si
počínali sebevědoměji v zakončení, a to se projevilo na skóre po 30 minutách. Třetí čtvrtinu totiž vyhráli
18:9 a tím se dostali zpět do hry o finále. Poslední čtvrtina nabídla drama. Za stavu 54:51, po trojce
Borovky, se prosadil kapitán domácích Farský (2+1) a dopřál svému týmu možnost nadechnutí. Sovy se
čtyři minuty před koncem utkání dostaly znovu na rozdíl dvouciferný, který už zkontrolovaly do konce.
Klíčové byly nájezdy tria Farský, Vyroubal, Samoura a bojovnost Machače. Prostějov ukázal charakter
a stáhnul náskok USK, nicméně pak netrefil několik dobrých pozic a to ho stálo zápas.

Body USK Praha:
Farský Radek 20, Macháč Petr 12, Samoura Patrick 12, Vyroubal Marek 12, Bátovský Marcel 8, Böhm
David 4, Bobek Lukáš 2, Fuxa František 2
Body BCM Orli Prostějov: Palenik Juraj 21, Maděra Jan 16, Borovka Štěpán 5, Klepač Erik 5, Michalčík
Matěj 4, Sychra Lukáš 4, Havel Radim 3

STŘELBA 3B.
STŘELBA 2B.
TH
Doskoky
Chyby
Počet diváků

22/6:21/8
43/23:35/14
16/8:11/6
40:34
18:21
925

GBA – BA Nymburk 64:79 (13:22, 27:33, 44:52)
Finále se více čekalo od GBA,
ale od prvních minut byl živější
a hladovější Nymburk, který
hrál agresivně, týmově a
chytře. Po první čtvrtině byl
rozdíl devítibodový, ale GBA se
v druhé čtvrtině oklepala z
úvodních minut a začala
stahovat skóre. Poločas byl o 6
bodů pro NBK. Po návratu ze
šaten se vyrovnala hra a sní i
skóre. 36:35 svítilo na tabuli,
když svěřenci trenéra Beťka
poprvé v utkání vedli. Jenže
Nymburk
ukázal
velkou
odolnost a tento moment ho nezlomil. Dokázal vždy najít odpověď a Kovářův „and 1“ znamenal znovu
odskočení na 36:41. BA Nymburk si šanci na finále nenechala vzít a v poslední čtvrtině střelecky
excelovala, vyhrála ji 27:20. Výborný výkon odvedli všichni hráči Nymburka, včetně rozehrávačů, kde
mělo GBA dominovat díky Markovi Welschovi, ale ten nebyl zcela ve své kůži. Naopak Jirák zaznamenal
10 asistencí a hrál výborně. Celý tým BA Nymburk měl dohromady 21 asistencí, tým GBA pouze 7. Hra
GBA se snahou o maximální využití pivota Zelizňáka Nymburku nevadila. V obraně odvedli dobrou práci
a Štafl s Kovářem a Kulichem tento prostor nepustili.
Body GBA: Javorský David 21, Welsch Marek 9, Novotný Filip 7, Jackson Mark 6, Zelizňák Maroš 6,
Šiler Martin 4, Janošov Milan 3, Poulina Calvin 3, Randuška Daniel 3, Mikyska Tomáš 2
Body BA Nymburk: Novotný Filip 22, Kovář Luboš 18, Mráz Jan 12, Štafl Miroslav 9, Jirák Rostislav 7,
Kulich Miloslav 4, Mikula Tobiáš 4, Vejvar Vojtěch 3
STŘELBA 3B.
STŘELBA 2B.
TH
Doskoky
Chyby
Počet diváků

19/6:21/7
48/15:45/25
31/16:19/8
45:49
22:26
775

6.5. utkání o 3. místo
BCM Orli Prostějov – GBA 68:85 (18:28, 45:46, 53:63)
Orli se spoléhali na hru
nájezd a výhoz, GBA zase
chtěla
využít
svou
podkošovou
sílu
a
centimetry. První čtvrtina
seděla o něco více GBA.
Od úvodu bylo jasné, že
Zelizňák bude mít daleko
více prostoru pod košem
než proti Nymburku,
navíc se díky dvěma
trojkám dostala GBA do
vedení o deset bodů po
první čtvrtině. Jenže
Prostějov
zaktivnil
všechny své činnosti,
proměňoval sebevědomé střely a po dvanácti minutách byl stav 26:28. A vedení se dočkal v sedmnácté
minutě - 40:38. Velkou zásluhu na tom měl v druhé čtvrtině nezastavitelný Páleník, který dal do
poločasu 13 bodů, mnohdy z těžkých střel. GBA však v druhé půli utáhla obranu a její systematická hra
s přihrávkami do vnitřního prostoru byla úspěšná. Navíc body Páleníka již nepřišly, protože byl velmi
důsledně bráněn a pražská akademie odskočila na komfortnější náskok, který si hlídala až do konce.
Podobně jako loni dokázala setřást semifinálové zklamání a obhájit 3. místo.

Body BCM Orli Prostějov: Maděra Jan 14, Palenik Juraj 13, Sychra Lukáš 11, Klepač Erik 10, Michalčík
Matěj 9, Borovka Štěpán 7, Klepač Adam 4
Body GBA: Poulina Calvin 18, Zelizňák Maroš 16, Javorský David 13, Welsch Marek 12, Jaakson Mark
8, Janošov Milan 6, Mikyska Tomáš 4, Novotný Filip 4, Pavelka Tomáš 2, Šiler Martin 2

STŘELBA 3B.
STŘELBA 2B.

21/7:18/7
48/22:42/25

TH

9/3:20/14

Doskoky

27:46

Chyby

18:12

Počet diváků

550

6.5. finále
USK Praha – BA Nymburk 74:61 (11:14, 30:31, 56:43)
Oba
týmy
začaly
opatrně, snažily si vážit
míče, a i to znamenalo
nízké skóre. Stav 11:14
po první čtvrtině to
potvrzuje. Na Nymburku
bylo vidět, že buď nemá
energii ze včerejšího
utkání, nebo mu nesedí
urputná systematická
obrana USK. USK naopak
svazovala zodpovědnost
favorita a střelecká
úspěšnost byla v úvodu
zápasu slabá. Protože
hráči rezignovali na
snahu hrát rychlý protiútok a kontrolovali míč za každou cenu, tak lehkých košů bylo pomálu. USK se
snažil zastavit kombinaci pick and pop s Kovářem přebíráním, BA Nymburk naopak řešila pick and roll
USK odstoupením do vnitřního prostoru (control) a nutila rozehrávače k střelám z dálky. Poločas 31:30.
USK vytěžil více po návratu z šatny. Dal za třetí čtvrtinu 26 bodů, vybudoval si dvouciferný náskok.
Nymburk se snažil zvrátit výsledek utkání, ale Sovy hrály v příliš velké pohodě na to, aby si
zdramatizovaly vývoj utkání a stále si udržovaly dvouciferné vedení. Měly Farského, který vždy
v důležitý okamžik dokázal proměnit střelu, či získat pro tým trestné hody. Velmi zajímavý byl odvážný
tah trenéra Petra Jachana, který dal na dlouhé minuty bránit Kováře Böhmem a David ten souboj ustál.
USK vyhrál precizní organizací a důsledností v obraně. Důležitým oživením hry USK byl Bátovský, který
v roli žolíka přidal důležité body.
Body USK Praha: Farský Radek 24, Macháč Petr 14, Bátovský Marcel 10, Böhm David 10, Samoura
Patrick 8, Vyroubal Marek 4, Fuxa František 2, Šimon Jaroslav 2
Body BA Nymburk: Kovář Luboš 19, Novotný Filip 13, Mráz Jan 8, Plešingr Dominik 8, Jirák Rostislav 7,
Štafl Miroslav 5, Vejvar Vojtěch 1
STŘELBA 3B.
STŘELBA 2B.
TH
Doskoky
Chyby
Počet diváků

24/8:28/7
31/14:28/11
30/22:27/18
36:37
26:28
1058

Výsledky týmů a individuální ocenění:
Individuální ocenění Mistrovství ČR U19 2018 na základě statistik
Nejvíce asistencí

Štěpán Borovka (12)

Nejvíce doskoků

Luboš Kovář (22)

Nejlepší střelec

Radek Farský (44)

Nejužitečnější hráč

Luboš Kovář (48)

Nejužitečnější hráči jednotlivých týmů
BCM Orli Prostějov:

Jan Maděra

BA Nymburk:

Filip Novotný

GBA:

David Javorský

USK Praha:

Petr Machač

ALL STAR Mistrovství ČR U19 2018
Patrick Samoura (USK Praha)
Radek Farský (USK Praha)
Juraj Páleník (BCM Orli Prostějov)
Luboš Kovář (BA Nymburk)
Maroš Zelizňák (GBA)
MVP MČR Juniorů U19 2018
MVP

Radek Farský (USK Praha)

Pořadí týmů Mistrovství ČR U19 2018
1.místo

USK Praha

2.místo

BA Nymburk

3.místo

GBA

4. místo

BCM Orli Prostějov

Vítězové MČR U19 - historie

2018: USK Praha
2017: USK Praha
2016: GBA
2015: BK Synthesia Pardubice
2014: BK Synthesia Pardubice
2013: USK Praha
2012: USK Praha
2011: USK Praha - U18
2010: USK Praha - U18
2009: BCM Ostrava - U18
2008: USK Praha - U18
2007: USK Praha
2006: BK Synthesia Pardubice
2005: USK Praha
2004: Sokol Vyšehrad
2003: BK Pardubice
2002: USK Praha
2001: USK Praha

Charakteristika týmů:
USK Praha


Tento tým rozhoduje utkání obranou. Je schopen veliké koncentrace, dodržení
taktických pokynů a rotací celé obrany. Za podstatné považuji, že obrana funguje na
100% i tehdy, když se nedaří útoku.



Tým byl velmi soudržný.



Hráčské role byly navenek pevně rozděleny.



Herní projev byl hodně řízený, méně kreativity.



V postupném útoku často byly využívány varianty „pick and roll“ nebo „hand-off“
situací.



Tým má zažitá pevně daná pravidla spacingu, hráči vytvářejí koridory pro přihrávku



Tým na F4 kontroloval míč a nehrál dostatečný počet zahraných primárních rychlých
protiútoků. To se snad ještě zhoršilo oproti loňským rokům. Aby rozehrávač Vyroubal
doskočil míč a schoval si ho na prsou, před možností zahájit rychlý protiútok je
v tomto věku až alarmující.



Tým byl mentálně dobře připraven. Osobnosti týmu se nebáli na sebe brát
zodpovědnost.



Prakticky všechny body charakteristiky se rok co rok opakují. Je zde vidět výrazná
práce a cesta trenéra Petra Jachana. Dokonce podobné role hráčů Machač – Žikla.
Hodně bodů jeho přístupu je následování hodných, akorát větší kreativita v řešení
útočných kombinací a rychlý protiútok by podle mého názoru výchově hráčů
pomohly.



USK produkuje stabilně hráče do KNBL a reprezentací ČR U20. Letos očekávám
zařazení Farského, Machače, Bzonka i Taussiga. Naopak Vyroubal, Samoura, Fuxa a
Böhm budou základem ČR U18.

BA Nymburk


Tým hrál velmi chytře a odvážně v útoku, hráči se snaží reagovat na obranu soupeře,
hrají týmově, nesobecky.



Nemají problémy se silovou hrou soupeře ve vnitřním prostoru, obrana ale někdy
není důsledná a nevypozoroval jsem v ní pevně daná pravidla.



Volná pozice byla jasným pokynem pro hráče, aby bez váhání stříleli.



Útočné kombinace BA měly logiku a hledaly hráče v pozicích, kde jsou nebezpeční
koši.



Druhý zápas ve stejném nasazení se zdál být pro tým kondičním problémem.



Někteří hráči mají tendenci flopovat.



Výkon BA v semifinále na mě udělal veliký dojem. Tvrdě odpracovaný zasloužený
postup.



Jsem zvědavý, kde najde uplatnění dvojice Novotný, Štafl. Oba by si zasloužili šanci
v KNBL.

GBA




GBA měla v průběhu sezóny již tradičně velmi náročný program.
Na vrchol sezóny letos GBA se nezdála dostatečně hladová po titulu.
Realizační tým v minulých letech nasadil laťku profesionality velmi vysoko. Letos se
mi zdálo, že ubral v totální organizaci hry.



Na F4 byla znát veliká snaha využívat přihrávkami vnitřní prostor a využívat dispozic
svého pivota Zelizňáka. V momentě kdy jim Nymburk tuto taktiku přibrzdil, chyběla
jiná varianta útoku. Stejně jako loni USK.



GBA měla na tomto F4 veliké množství talentu a nepochybně řada jejích hráčů opět
dosáhne na stipendium v NCAA.
Hodně zajímavý bude výkonnostní posun hráčů Welsche, Mikysky a Šilera
v reprezentacích ČR.



BCM Orli Prostějov







Nově vybudovaný tým se dostal na F4 po velmi vyrovnané sérii s Pardubicemi. Pokud
dokázal uplatnit svou hru: nájezd a výhoz, byl velmi nebezpečný, jakmile chytil
střeleckou slinu za 3 body, byl velmi nebezpečný. To ukázal v obou utkáních.
Je zde vidět systematická práce trenéra Bálinta.
Nedokázal hrát konzistentně po celý zápas.
Orli měli problém v obraně vnitřního prostoru a oba zápasy prohráli na doskoku.
Pokud tento tým bude pokračovat v tomto složení, tak díky tomu, že je převážně
složen z mladších hráčů ročníku 2000, bude v příští sezóně velmi zajímavý.
V dresu Orlů udělal posun hráč Borovka.Možný adept reprezentace U18. Bratři
Klepačové zatím nejsou konzistentní. Bodový lídr Páleník je hráč SR. To samé Sychra.

Hráči k sledování:
Jméno:

Klub:

Ročník:

Pozice:

Silné stránky:

Doporučení
2017
Rozvoj pravé
ruky, střelba
z větší
vzdálenosti

Mikyska
Tomáš

GBA

00

4

Doskok, důraz

Welsch
Marek

GBA

99

1

Dobré čtení
Komunikace,
hry, dobrý
lepší úspěšnost
střelec,
střelby
agresivní nájezd

Šiler
Martin

GBA

99

2,3

Atletičnost,
nájezd, doskok

Borovka
Štěpán

00

2,1

Čtení hry,
šikovnost na
míč

Klepač E

00

2

Catch and
shoot střelec

Rozvoj techniky
s míčem,
stabilizace
střeleckého
stylu z větší
vzdálenosti, hra
na pozici 2

Doporučení
2018
Těžko soudit,
hrál menší
počet minut,
nové prvky
v jeho hře jsem
neviděl
Nárůst skills –
kick out pass,
výborný pullup jump, méně
výrazný –
zranění?
Nevýrazný
vývoj, stále
nízký počet
střel z dálky i
nižší procento,
nehraje moc na
míči
Pozitivní
komunikace
k týmu, vyšší
střeleckou
úspěšnost,
agresivnější
nájezd
Řešení pick and
rollu na míči,
skills na obě
ruce

Kovář
Luboš

BA
Nymburk,
Svitavy

00

3,4

Čtení hry,
střelba z dálky

Novotný
Filip

BA
Nymburk

99

2

Štafl
Miroslav

BA
Nymburk

99

4

Vyroubal
Marek

USK Praha

01

1

Machač
Petr

USK Praha

99

4

Farský
Radek

USK Praha

99

1,2

Böhm
David

USK Praha

01

2,3,4

Důrazný nájezd,
dobrý střelec,
odolný hráč
Doskok, Cit na
míč, solidní
střelec z dálky
Somatotyp,
přehled na
hřišti
Dobré clonění a
rychlý seběh
vynikající
doskok
Střelba z dálky,
atletičnost,
agresivní nájezd
Somatotyp,
univerzál
vynikající
předpoklady

Samoura
Patrik

USK Praha

00

1,2,3

Fuxa
USK Praha
František

00

5

Bzonek
Robert

99

5

USK Praha

Vynikající lídr,
mentálně velmi
odolný,
spolehlivý,
výborný
obránce univerzální
Poctivá tvrdá
práce na
doskoku,
v obraně,
Výškové
předpoklady,
doskok

Kontakt, důraz,
obrana

Důraz, mentální
odolnost

Výrazný posun
v sebevědomí i
v ochotě
přijmout
kontakt, rozvoj
skills, rychlost
nohou v obraně
Skills pro řešení
pick and rollu,
Fitness,
kondice, vůle se
zlepšovat
Zrychlení hry,
práce s tempem
Hra
z perimetru,
střelba za 3

Komunikace,
lídrovství

Více
odehraných
minut,
dovednosti
zády ke koši,
zakončení levá
ruka

Komunikace.
Výrazný posun
v lídrovství!
Variabilita
v zakončení,
rozvoj herního
myšlení,
stabilita
střeleckého
stylu (posun)
Rozvoj skills pro
řešení pick and
rollu, poziční
střela

Větší snaha o
sebeprosazení a
lepší skills v 1/1
zády ko koši
Stále málo
odehraných
minut, fyzická
příprava pro
mužský
basketbal

Postřehy k organizaci:
USK jako pořadatel se zhostil turnaje na špičkové úrovni. Nemám připomínek, jedná se o již
zaběhlý organizační tým, který je schopen poskytnout návštěvníkovi i hráčům potřebný
informační servis. Vše (včetně otevíracího i závěrečného ceremoniálu, vedení statistik,
pozápasových rozhovorů, stravování účastníků) proběhlo z mého pohledu velmi dobře. Moc
příjemný byl i počet diváků.
Letos dokázali organizátoři přidat i závěrečnou zprávu, která popisuje průběh zápasů,
obsahuje statistiky a odkaz i na videa. I z té jsem zde čerpal.

Takže poděkování organizátorům!

Osobní obecné postřehy z turnaje:
•
•
•
•
•

Rozhodčí přispěli k dobré úrovni turnaje. Byli nerušivou součástí turnaje. Děkuji jim za
výkony.
Přínos Respect meetingu je značný, nicméně trenéři i rozhodčí jsou v průběhu sezóny
k jeho vykonávání velmi liknaví.
Na turnaji byla velmi nízká úroveň rychlého protiútoku. Tento bod je zde již opakovaně.
Velmi nízké procento trestných hodů v průběhu celého turnaje.
Obecně trénink střelby je v mnoha klubech v ČR podceňován. To se samozřejmě
projevuje na úspěšnosti střelby. A o to v basketbalu jde. Stále vyhraje ten, kdo se trefí
víckrát.

Obsah této zprávy vyjadřuje pouze můj osobní názor.

Zpracoval: Jan Slowiak

