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Hala Rosnička - Horákova 7, Brno

BK SŠMH BRNO
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
16
18

Vitulová T.
Stoupalová N.
Tomancová B.
Peštálová B.
Titzová B.
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Brabencová K.
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Váchová A.
Šimková Z.
Patočková T.
Vymazalová A.
Vašáková D.
Herinková K.
Štěbetáková E.
Vlková L.
Kábrtová P.
Přenosilová M.
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Trenér: Petr Kapitulčin

Trenér: Richard Fousek
Asistent: Tomáš Vencúrik
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Veselková M.
Joštová V.
Aulichová V.
Löflerová M.
Feštrová N.
Sadilová T.
Šípová T.
Krejzová M.
Ulrichová A.
Kretíková V.
Mišková Ž.
Šípová V.

Trenérka: Jana Klečková
Asistentky: Lubor Blažek ml.
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Gallasová P.
Jindrová B.
Votrubová A.
Rosecká A.
Bajgarová B.
Pitrová M.
Štelbacká K.
Misíková E.
Slanařová R.
Voláková D.
Natabou I.
Reisingerová J.

Trenér: Marcela Krämer
Asistent: Martin Gallas
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VÝSLEDKY:
Semifinále:
SŠMH Brno : BK KARA Trutnov
USK Praha : BA Sparta
O 3. místo:
BK KARA Trutnov : USK Praha
Finále:
SŠMH Brno : BA Sparta Praha

95 : 40 (33:11, 51:21, 78:34)
47 : 70 (12:25, 29:45, 34:61)
44 : 85 (7:37, 30:54, 32:74)
72 : 59 (15:18, 33:27, 55:40)

KONEČNÉ POŘADÍ:
1.
2.
3.
4.

SŠMH Brno
BA Sparta Praha
USK Praha
BK KARA Trutnov

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
All Stars:

Stoupalová Natálie – SŠMH Brno
Hošková Lucie – SŠMH Brno
Reisingerová Julia – BA Sparta Praha
Krejzová Michaela – USK Praha
Gallasová Patricia – BA Sparta Praha
MVP:
Stoupalová Natálie – SŠMH Brno
Nejlepší střelkyně: Krejzová Michaela – USK Praha

INFORMACE:
Podrobné statistiky: www.cbf.cz
Informace a články:
https://www.facebook.com/pages/S%C5%A0MH-Brno%C5%BDabiny/256679891074284?fref=ts
http://basketbalovenadeje.cz/mistrovstvi-cr-kadetek-ssmh-brno-mistrem-bronz-bere-usk/
Klubové články:
http://www.bktrutnov.cz/index.php?tym=MDKY&vloz=./b_clanky.php&_p_k=MDKY&ccl=49
65
http://www.bktrutnov.cz/index.php?vloz=./b_clanky.php&_p_k=MDKY&ccl=4964&_p_r=0
http://www.basparta.cz/index.php/151-mladsi-dorostenky/5784-u17-mcr-day-1
http://www.basparta.cz/index.php/151-mladsi-dorostenky/5786-u17-mcr-day-2
http://www.tjopprostejov.cz/?p=9350
http://www.uskmladez.cz/mladsi-dorostenky/aktuality/887-obhajoba-3mista-na-mcr-u17vysla.html

SEMIFINÁLE 1:
SŠMH Brno : BK Kara Trutnov
95 : 40 (33:11, 51:21, 78:34)
Fauly: 22/25
SŠMH – Vitulová 13, Peštálová, Hošková 12, Szcotková, Číhalová 11, Stoupalová 8,
Krumpholcová, Titzová 7, Brabencová 6, Gašicová 5, Tomancová 3
TH: 30/19 – 63%
Trutnov – Váchová 12, Herinková 9, Šimková 7, Vymazalová 5, Vašáková 4, Štěbetáková 3
TH: 22/12 – 50%
Jasně favorizovaný tým SŠMH Brno splnil svou roli a přehrál zraněními oslabený Trutnov, pro
který byla již účast na MČR největším vítězstvím.
V brněnském dresu se bodově prosadily všechny hrající hráčky. Čísla jasně ukazují jeden
z největších rozdílů a to na doskoku, ať už útočném či obranném. Trutnov, ačkoliv ochuzený o
dominantní podkošové hráčky, nedokázal splnit jasné pokyny trenéra o odstavování hráček a
zastavení tak rychle narůstajícího skóre. Rozdíl 55 bodů je pro turnaj MČR hrozivý, ale v plné
síle by trutnovský tým jistě dokázal vzdorovat. Chválu zaslouží určitě fanoušci Trutnova, kteří
vydrželi povzbuzovat zdecimovaný tým až do posledních minut utkání.
V tomto utkání by se daly vyzdvihnout pouze detaily a jednotlivé akce, např. přehled Vitulové,
která dokázala zhodnotit situaci u koncové čáry a míč odrazila o nohu obránce, dále krásný
nájezd Váchové či Brabencové či tříbodové střely Hoškové a Szcotkové, dobře sehraný signál
Trutnova při vyhazování z autu, komunikace v obraně Brna.
Brno převyšovalo soupeřky ve všech činnostech, ačkoliv jejich hře by se dalo také vytknout
několik detailů, jako např. útočné fauly při doskocích, ztráty – ukopnutý míč, přešlap při
vyhazování z autu či úspěšnost střelby trestných hodů.
Souboj dvou reprezentačních trenérů U16 a U15 vyšel tedy jednoznačně lépe R. Fouskovi.

SEMIFINÁLE 2:
USK Praha : BA Sparta
47 : 70 (12:25, 29:45, 47:70)
Fauly: 27/23
USK Praha – Krejzová 20, Pospíšilová 8, Kretíková 7, Kůželová, Šípová V. 3, Sadilová,
Ulrichová, Míšková 2
TH: 24/18 – 75%
Sparta – Reisingerová 24, Jindrová 17, Gallasová 13, Natabou 10, Misíková, Rosecká,
Bajgarová 2
TH: 29/15
I 2. semifinále je bohužel od prvních minut jasnou záležitostí, která nepotěší žádného fanouška
ani odborníka. Bohužel psychická odolnost týmu USK, který nastupuje proti Spartě a jejich
největší opoře Reisingerové, byla asi největším „soupeřem“ celému týmu už od prvních chvil
trávených v hale před utkáním.
Sparta nastupuje velmi sebevědomě a hned z rozskoku zakončuje rychlým a přesným stop
jumpem Gallasová, prosazují se i mladé hráčky Jindrová (střelecky) s Roseckou (zejména
v obraně). Zdvojovaná Reisingerová jen za 1. čtvrtinu stihla vsítit 11 bodů. Na druhé straně se
prosazuje pouze Krejzová a výkon celého družstva je velmi bojácný zejména při uvolnění

s míčem do prostoru trestného hodu. Je potřeba zmínit, že i tým USK je oslaben o zraněnou
Joštovou a vymknutí kotníku Šípové v utkání bylo také určitým faktorem, který USK nepřidal
tolik postrádající sebevědomí. USK až v 6. minutě 2. čtvrtiny využívá rychlého protiútoku, který
by mohl být účinnou zbraní proti Spartě. Ani zónová obrana nezastavuje výkon hráček trenérky
Krämerové. Za zmínku stojí určitě chvályhodné procento úspěšnosti trestných hodů na straně
hráček z Královky. Sparta potvrzuje svou účast ve finále a je velmi sympatické, že vedle opor
Reisingerové a Gallasové byl projev hráček mladších ročníků Jindrové i Rosecké velmi pozitivní.
V konci utkání již nastupují hráčky z lavičky, které i v sezóně měly problém získat určité minuty,
i to vypovídá o kvalitě utkání.
I tento souboj je měřením sil dvou reprezentačních trenérek v minulosti působících u výběru
U20.

O 3. MÍSTO:
BK KARA Trutnov : USK Praha
44 : 85 (7:37, 30:54, 32:74)
Fauly: 20/14
Trutnov – Vymazalová 9, Patočková 8, Herinková 8, Váchová 7, Vašáková 4, Přenosilová 3,
Šimková 2, Kábrtová 2, Štěbetáková 1
TH: 19/11
USK – Krejzová 26, Ulrichová 23, Kretíková 12, Šípová, Míšková 9, Kůželová 6
TH: 20/14
Málokdo by věřil, že toto utkání je soubojem o medaile, ale znovu bych se opakovala, Trutnov
je velmi oslabený a USK naopak „vlítlo“ do utkání s úplně jinou energií, než mělo ve včerejším
zápase. Hned od začátku se maximálně daří Krejzové a Ulrichové, celý tým to žene kupředu a
nutí trutnovského coache hned v 1. čtvrtině a 3. minutě vybrat již 2. timeout za stavu 12:0!
První koš ze hry Trutnova padá až v 5. minutě. Zónová obrana mírně potrápila Pražanky, ale
bez následného úspěchu na útočné polovině ani toto nepomohlo.
Na straně USK bych vedle střeleckých výkonů jednotlivých hráček vypíchla úspěšnost všech
střeleckých statistik celého týmu, ačkoliv celkově se i v takto jasném utkání zapsalo do listiny
střelkyň pouze 6 hráček. Komunikace v obranné fázi byla také velmi pozitivním faktorem.
Týmu Trutnova se nedá upřít snaha o zvrácení tak nemilého představení na Mistrovství
republiky, ale věřím, že pro jednotlivé hráčky je to zkušenost, kterou již nebudou chtít zažít a
v tréninku udělají maximum pro to, aby se to již neopakovalo.
Naopak USK chválím za předvedený výkon a apeluji na celý tým, aby hrál svou hru, ať je na
soupeřově straně kdokoliv! Dnes jasně ukázalo, kde je jeho silná stránka a co hráčky a celý tým
umí.

FINÁLE:
SŠMH Brno : BA Sparta Praha
72 : 59 (15:18, 33:27, 55:40)
Fauly: 28/25
SŠMH – Krumpholcová 19, Hošková 18, Stoupalová 17, Gašicová 7, Szcotková 5, Číhalová 3,
Vitulová 2, Brabencová 1
TH: 27/19 – 70%
Sparta – Gallasová 24, Reisingerová 14, Jindrová 9, Misíková 7, Natabou, Rosecká 2, Pitrová 1
TH: 37/23 – 62%

Finále z loňského roku se opakuje a mnohé z hráček sestav obou týmů již tento souboj
absolvovalo. Tentokrát si vítězství zaslouženě připisuje kvalitně hrající Brno.
Jasnými faktory byla široká rotace a možnost využití hráček z lavičky i ve vyrovnaných fázích
hry, určitě také útočný výkon Stoupalové, který byl pro mne určitým X faktorem ve chvíli, kdy
Brno dostalo výrazněji skóre na svou stranu.
Oporou Sparty byla opět rozehrávačka Gallasová. Julia Reisingerová se prosazovala zejména
v 1. čtvrtině, ale v dalších 2 čtvrtinách byla bez bodového zápisu. Bránily ji střídavě 4 obránkyně
(velmi dobře z počátku Vitulová), které ji neustále nutily hrát s maximálním úsilím, což se
samozřejmě projevilo v jejím vyčerpání, obzvlášť po tréninkové pauze, kterou měla Julia kvůli
zranění za sebou. Je velmi těžké, aby se tým, který je zvyklý se opírat o hru hráček pod košem,
dokázal s takovou obranou vyrovnat, vypovídá o tom i počet pokusů za 3 body (celkem 5/0).
Ve 3. čtvrtině ubránilo Brno sparťanskou oporu na 0 bodech a 1 doskoku. Taktická hra v útoku
i obraně potvrzovala postupnou převahu Brna.
Z tohoto utkání je určitě potřeba vypíchnout výkon Hoškové, Krumpholcové a Gallasové
s Jindrovou.
Sparta tak právem brala stříbrný kov a zlato zůstává tentokrát na Rosničce.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A HRÁČEK KE SLEDOVÁNÍ
SŠMH BRNO:
Pořádající družstvo bylo velmi dobře připraveno na finálový souboj. Komunikace a rotace
v obraně a takticky zvládnutý útok jasně ukázal adepta na zlatou medaili. Převaha spočívala
zejména v širokém kádru, který má reprezentační trenér Fousek k dispozici. Je samozřejmě
otázkou, jak dalece tento fakt přispívá k rozvoji jednotlivých talentovaných hráček, které v tak
velké konkurenci nemají šanci k získání více minut v utkání.
Družstvo statisticky potvrdilo ukazatele ze základní části v úspěšnosti střelby. Propracovaná
osobní obrana je pilířem, o který se toto družstvo opírá. V útoku je projev Brna velmi vyspělý,
hráčky o sobě vědí, posouvají se do prostorů, kde jsou i „očekávány“, uvolnění bez míče je
s maximálním nasazením.
Jasnou oporou byla v obou utkáních Stoupalová a práce pod košem pivotmanek okořeněna
dobrým výkonem hráček z perimetru přinesli Brnu zasloužený úspěch.

Stoupalová N. – loni jsem v jejím komentáři psala, že jí chybělo sebevědomí a ztrácela v obraně
pivotmanek, nyní musím konstatovat, že během finálového turnaje ukazovala přesný opak a
zaslouženě se stala MVP a členkou All Stars. Silné stránky jsou jistě střelba a 1x1 z delší
vzdálenosti. V určitých činnostech je potřeba neustále pracovat na technice – snížit postoj,
srovnat nohy, upravit pohyb levé paže při střelbě apod.
Vitulová T. – zejména v obraně odvedla velký kus práce, určitě by bylo přínosné větší prosazení
se v útočné fázi, kdy nevyužívá svých předností a dovedností v 1x1, které má natrénované a
na které má konstituci.
Brabencová K. – jasně nejlépe vybavená hráčka (troufám si říci na celém mistrovství) z hlediska
somatotypu a pohybových stereotypů. Zatím se ale nedokáže prosadit a být jasnou oporou a

lídrem. Věřím v postupné zlepšování a vrchol výkonnosti této hráčky v pozdějším věku, což je
samozřejmě z hlediska faktoru „vyhasínání a přetěžování“ jen v pořádku.
Krumpholcová S. – její výkon byl velkým překvapením po sezóně, ve které byla velmi často
zraněná a v obou zápasech na mistrovství se ukázala jako lídr a neomylně nabourávala obranu
svými vniky do území TH nebo střelbou z delší vzdálenosti
Hošková L. – hráčka s výbornou morálkou a nasazením zejména v obraně opět ukázala své
silné stránky a prosadila se v důležitých momentech finálového utkání. Její upravená tělesná
hmotnost jí doufám nebude limitovat po silové stránce. Zaslouženě patří do All Stars.
Szcotková K. – hráčka reprezentačního výběru U16, která jistě zůstala za očekávaným
výkonem. Její zbraní je zejména střelba z 3 bodového oblouku, což se jí dařilo prokázat pouze
v semifinále.
Tomancová B. – také ve výběru U16, ale limitujícím faktorem úžasného somatotypu je určitě
mentální stránka, nasazení a entuziasmus, který mi v jejím projevu chybí. V obraně svou úlohu
splnila lépe než v útoku.

USK PRAHA:
Hra, kterou se tým prezentoval, byla diametrálně odlišná v každém utkání. O nervozitě jsem
psala v komentáři loňského mistrovství a musím tento faktor zopakovat. V základní části bylo
USK nejvíce faulujícím týmem extraligy, což na mistrovství nepotvrdilo a obranná fáze mne
naopak pozitivně překvapila zejména v aktivitě a komunikaci. Opora ve střelkyni Krejzové byla
evidentní a hra na tom byla stavěna. Týmy dorosteneckých kategorií USK se během sezóny
musely vyrovnávat s častými zraněními hráček a je tedy skvělé, že na MČR se dostavily v téměř
plném složení. Tým potvrdil roli nejlépe střílejícího týmu trestných hodů stejně jako v loňském
roce.
Šípová V. – mladá hráčka s velkým potenciálem, ale na mistrovství se od ní očekával jistě
výraznější výkon. Limitovalo ji zranění kotníku v semifinále. Nasazení jí určitě nelze vytknout,
ale úroveň herních dovedností i čtení hry je potřeba vylepšit.
Krejzová M. – nejlepší střelkyně utkání, která přijela ve výborné formě a dokázala zúročit své
přednosti a jasně ukázala své zlepšení v herních činnostech jednotlivce, ve hře 1x1 a
samozřejmě v mentální připravenosti ve vypjatých utkáních. Což doufám bude potvrzovat i
nadále. Členka All Stars má rezervy v obranné fázi.
Ulrichová A. – jasně ukázala své kvality ve hře 1x1 a ve střelbě, ale bohužel pouze ve finálovém
utkání. I ji zužovalo v sezóně zranění a myslím si, že v plné síle bude i nadále oporou pražského
týmu.
Sadilová T. – v roli rozehrávající hráčky se snažila řídit hru a odvedla si svou práci. Ale určitě jí
ještě chybí větší přehled a včasné rozhodování.
SPARTA PRAHA:
Loni nejstarší družstvo turnaje, letos tým, který se opírá v základní rotaci o dvě hráčky ročníku
2000. Projev týmu je jasně daný účastí Reisingerové, kterou tým využívá pod košem. Její
vytížení v sezóně, následované zraněním a rychlým návratem do hry mělo určitě vliv na výkon
celého týmu.
Typický herní projev Sparty – rychlé protiútoky, tlak v obraně 1x1 dostal toto družstvo opět do
finále. Určitě se dají zlepšovat faktory jako střelba z dálky či trestné hody. Jednotlivé hráčky se
ale zlepšují a jsou oporami reprezentačních týmů.

Zaslouženě Sparťanský klub potvrdil svými výsledky správnost zařazení do systému
talentované mládeže MŠTM a věřím, že se k tomu přidá i hodnocený faktor výchovy hráček
pro nejvyšší soutěž žen a reprezentační tým. Negativa vidím občas v chování některých hráček
a fanoušků, což ale na tomto mistrovství bylo v přijatelné „normě“.
Reisingerová J. – jak již bylo řečeno, je hráčkou mnoha kvalit a zejména její základní pohybové
stereotypy jsou na velmi dobré úrovni (předběhne s míčem v rychlém protiútoku i
rozehrávačky obránkyně!), postrádám jen lepší transfer do basketbalových činností
pivotmanky. Fyzická připravenost na toto mistrovství zůstává s otazníkem vzhledem k zranění
a pauze v tréninkovém procesu. Určitě bych doporučila menší zatížení jak po fyzické tak
mentální stránce, jelikož vrchol kariéry této hráčky by měl přijít zejména v dospělosti. Členka
All Stars.
Gallasová P. – je 2. hráčkou, která využívá svůj potenciál při vybíhání do RP, slušný stop jump
i nájezd pod koš, to jsou slova z loňského roku a mohu je pouze opakovat. Vypíchnu zde
pozitivně sebevědomý projev a obrannou fázi nejlepších soupeřek. Určitě je potřeba přesně
toto přenést i do výkonu s lepší a starší konkurencí. Na slabší levé ruce a uvolnění s míčem
„dovnitř a ven“ musí nadále pracovat.
Jindrová B. – hráčka ročníku 2000 se objevuje v základní sestavě a v útočné fázi ukazuje svůj
potenciál ve hře 1x1. V obranné fázi není 100% nasazení, což ji velmi limituje, protože když
zabere v této činnosti, je schopná ubránit a pokud by to dělala po celou dobu svého
představení na palubovce, byla by výbornou komplexní hráčkou.
Rosecká A. – hráčka z výběru U15 má kvality zejména v obranných činnostech, její bojovnost
je ukázková. Zlepšením v herních činnostech jednotlivce se určitě bude prosazovat více i
v útočné fázi.
Natabou I. – určitě hráčka, která by měla zastupovat Reisingerovou. Její snaha je velká. Určitě
je viditelné zlepšení v jejím projevu, ale stále ztrácí v základních individuálních činnostech.
Občas je potřeba krotit reakce směrem k rozhodčím. Komunikativnost v obraně je příkladná,
ale ne vždy realizovaná.
BK KARA TRUTNOV
Družstvo z hor přijelo v dobré náladě, s velmi dobře naladěnými fanoušky, ale na palubovce
brněnské Rosničky bohužel nepotvrdilo svůj výkon z play off, kdy vyřadilo favorizovanou
Slovanku Praha. To byl určitě vrchol výkonnosti tohoto družstva, který bohužel přijel na
mistrovství bez plnohodnotného tréninku a 100% připravených hráček. Zdravotní aspekt,
který maximálně snížil úroveň tohoto týmu, ovlivnil průběh obou utkání. Avšak zúčastněným
hráčkám se nedá upřít snaha, stejně tak jako se jim nedají upřít základní nedostatky, které by
se neměly ukazovat ani při této indispozici – jako např. odstavování hráček při doskoku,
úspěšnost trestných hodů.
Herinková K. – určitě nepředvedla své nejlepší výkony. Proti jasně vyšším hráčkám se
neprosadila z pod koše, ale mohla využít toho, že je rychlejší a ve hře 1x1 to zúročit, což se jí
bohužel nepodařilo.
Vymazalová A. – návrat po tréninkové pauze byl pro ni velmi náročný a měla na svých bedrech
příliš velký úkol a roli lídra také plně nepřevzala.
Štěbetáková E. - nadějná pivotmanka, která musí zapracovat na herních činnostech
jednotlivce a zvýšit si také sebevědomí. Věřím, že souboje s nejlepšími pivotmankami kadetek
ji pomohou získávat co nejvíce zkušeností.

Vašáková D. – hráčka, která má dobrý somatotyp, ale ovládání svých pohybů není úplně pod
kontrolou a působila velmi nejistě i v takových utkáních, kde již nebylo co ztratit.
Váchová A. – snažila se brát na sebe zodpovědnost ať už střelecky či při vnicích pod koš, ale
síly jí ubývaly a fyzické dispozice limitovaly.

HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH
Rozhodčí zasluhují pochvalu a musím konstatovat, že jsem dlouho neviděla 4 utkání za sebou
odpískané v tak dobrém výkonu, ačkoliv by se dalo namítnout, že většina utkání byla velmi
jasná a rozhodnutá již od prvních minut. Přesto výkon rozhodčích musím vyzdvihnout.

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE, DOPORUČENÍ
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 jednotných tričkách, tak v podobě plakátků na hale a
bulletinu. Informace byly aktualizovány zejména na facebookové stránce SŠMH Brno. Online
přenosy na TV.com a lifestats fungovaly bez problémů. Samozřejmostí byl hudební podtext při
utkáních a kvalitní komentování.
Avšak v porovnání s MČR, která jsem v letošním roce absolvovala, nemělo toto mistrovství
žádnou nadhodnotu, která by úroveň MČR a jeho jedinečnost vrcholu sezóny zvyšovala – ať
už formou doprovodných akcí, celkové prezentace, přítomností osobností apod.
Doporučení – organizace:
1. Stejně jako v loňském roce doporučuji zavedení individuálních ocenění, např. „Nejlepší
obránkyně turnaje“, „Nejlépe doskakující hráčka“, „Hráčka s nejvíce asistencemi“
z důvodu podpory hráček, které jsou výborné zejména v tzv. černé práci.
2. Návrhy trenérů na ocenění jednotlivců a All Star týmu bych jasně definovala jako
ocenění daného turnaje. Ze strany ČBF bych navrhovala zařazení ocenění hráček za
celou sezónu, nejen z řad účastníků MČR.
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)… I toto doporučení se opakuje
z minulého roku a opět si myslím, že pořadí vyhlašování způsobovalo určitý zmatek či
nevědomost účastníků, co se děje.
4. Na základě zkušeností z ostatních MČR doporučuji zařazení čehokoliv, co dá MČR
určitou vyšší úroveň (hráčská osobnost, propagace, zahájení – zpestření určitým
vystoupením, VIP místnost pro všechny trenéry a činovníky apod.). Jsem si vědoma
navýšení nákladů a nutnosti nastavení určitých požadavků a podpory ze strany ČBF.
Doporučení – pro trenéry a hráčky:
1. Stále platí doporučení o tréninku obranného doskakování resp. odstavování hráček po
střelbě.
2. Hráčky by měly více číst hru a reagovat na obranu soupeře, více než jen dělat naučené
pohyby.
3. Výchova fanoušků – zejména pokud se jedná o basketbalistky starších ročníků, které
přijely podpořit svůj klub. Myslím, že trenéři i rodiče by se měli postarat o to, aby se

tyto hráčky demonstrativně neprocházely v hledišti s pivem v ruce. Není to zrovna
dobrý příklad pro mladší ročníky, ale i třeba pro reprezentační trenéry, obzvlášť když
všichni vědí, že hned další den má daná hráčka nastupovat k utkání.
4. Načasování formy se v basketbalu řeší velmi málo, ale myslím, že zejména u nejlepších
opor týmů bychom měli dbát na správnou míru zatížení tak, aby vrchol sezóny
neukazoval hráčky v totálně vyčerpaném stavu, ale v té nejvyšší možné kondici, síle,
připravenosti.
5. Neustálý nácvik herních činností jednotlivce by měl být součástí tréninkového procesu
a trenéři musí tlačit na individuální přípravu hráček, které mnohdy jen čekají, co s nimi
udělají trenéři při týmovém tréninku.

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Letní počasí přivítalo v Brně čtyři družstva účastnící se Mistrovství republiky kadetek. Opět se
ukázalo, že zastoupení 3 krajů odpovídá historicky nejúspěšnějším krajům ve výchově
nejlepších basketbalistek. Velkým překvapením však byla neúčast Slovanky Praha, která jako
jediná z favoritů nepostoupila z play off.
Mistrovství republiky – vyvrcholení celé sezóny tentokrát nemělo to správné napětí v každém
utkání. Myslím si, že pro fanoušky nebyl tento turnaj zajímavý. Pouze finálový zápas měl ten
správný náboj.
Z hlediska organizace turnaje i jeho systému, bude potřeba i ze strany ČBF udělat určitá
opatření a projednat spolu se zástupci klubů a vedení ČBF možné úpravy.
Všem klubům a rozhodčím, které se mistrovství účastnili, děkuji za reprezentaci a přeji jim
mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.

Zpracovala: Milena Moulisová

