MISTROVSTVÍ ČR, JUNIORKY U19, ROČNÍK 2011/2012
20. – 22. 04. 2012, Sportovní hala Rosnička, BRNO

ÚČASTNÍCI TURNAJE
FRISCO BRNO
Veronika Havlíková
Kateřina Hašková
Kamila Hošková
Michaela Vacková
Klára Křivánková
Kateřina Holomková
Sarah Beránková
Aneta Mainclová
Petra Mlčochová
Kateřina Šimková
Trenér:
Richard Fousek
Asistent:
Tomáš Vencúrik

BASKET SLOVANKA
Klára Bulíčková
Kristýna Jandová
Kateřina Brejchová
Pamela-Therese Effangová
Eliška Mircová
Mariana Opočenská
Mariana Vrabcová
Kristina Chmelová
Michaela Prášková
Monika Satoranská
Lucie Červenková
Martina Flašíková
Tereza Kracíková
Trenér:
Jiří Toušek
Asistent:
Ondřej Hulín

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ
Gabriela Andělová
Gabriela Burzová
Tereza Nosková
Barbora Zoubková
Anna Hrušková
Andrea Andělová
Barbora Samková
Kamila Selucká
Michaela Kaňuková
Gabriela Lachnitová
Kateřina Prachařová
Trenér:
Romana Ptáčková
Asistent:
Miloš Růža
USK PRAHA
Adéla Drahokoupilová
Karolína Kuthanová
Tereza Matulková
Markéta Urbancová
Tereza Vondráčková
Dominika Pohunková
Naďa Salačová
Karolína Kubíčková
Julia Reisingerová
Petra Bakajsová
Helena Čechurová
Tereza Hanzlíková
Michaela Vejsadová
Trenér:
Jana Klečková
Asistent:
Hana Soukupová

Přehled výsledků
FRISCO BRNO

-

USK PRAHA

60:53 (15:10,33:26,50:44)

V prvním poločase si družstvo Frisco Brno vybudovalo mírný náskok již na začátku zápasu. USK se již
po 3.minutách hry pokusilo zónovou obranou eliminovat jednoduchost hry Frisca, což se jim do jisté
míry podařilo, ale nezabránilo tomu, že družstvo Frisca si do konce prvního poločasu udržovalo mírný
náskok vybudovaný v úplném začátku zápasu. Třetí hrací období bylo z obou stran velmi
nekoncentrované na útočné polovině s mnoha zbytečnými ztrátami. Hlavně kolem 5.minuty druhého
poločasu nevyužilo USK velice špatné hry na útočné polovině Frisca k otočení zápasu a dávalo
možnost svými chybami, aby se družstvo Brna opět vrátilo do zápasu a šlo s mírným náskokem do
čtvrtého hracího období. USK začalo v závěrečné čtvrtině zónovou obranou, kde však dominovalo
Brno v opakovaných střelách po doskoku na nula nebo opětovnému zisku míče s následným faulem
od hráček USK a tím i jednoduché body s TH. V zápase rozhodla větší aktivita do útočného doskoku
po neúspěšné střele zisk a tím i další střela nebo faul ze strany hráček z USK.

BASKET SLOVANKA

-

SOKOL H. KRÁLOVÉ

64:51 (19:11,31:30,48:46)

V prvním hracím období si Slovanka vytvořila náskok díky přesnější střelbě a rychlému přechodu na
přední polovinu hřiště, kde jednoduše skórovala ve hře do podkoše na nula. Ve druhém hracím
období HK zrychlil přechodovou fázi na útočnou polovinu, dostával se k jednoduchým střelám
z podkoše a dokázal postupně snižovat náskok Slovanky. Obě družstva produkovala velice aktivní hru
s míčem do vymezeného území do hry 1 na 1. Ke konci prvního poločasu hrál HK zónovou obranu,
s které se dostával po neúspěšných střelách Slovanky ze střední a dlouhé vzdálenosti, do RP se
zakončením z podkoše a dokázal skóre zápasu do závěru poločasu vyrovnat. Trenéři obou družstev
často střídali, proto hra v prvním poločase byla velice aktivní a rychlá směrem na útočnou polovinu, a
na obrané polovině také agresivní. Velice aktivní basketbal nahoru-dolu. Ve třetím hracím období
dominovala vytažená obrana HK, s kterou si družstvo Slovanky dobře poradilo, proto také nic
podstatného na skóre se neměnilo a košem s klaksonem se dostala Slovanka do vedení o 2 body.
7.minut před koncem čtvrté čtvrtiny udělal HK tři velké hrubky a soupeř trestal odskočením na 8
bodů. Tento úsek s následným náskokem se ukázal jako klíčový pro konečný výsledek zápasu.
V závěru utkání HK kupil jednu ztrátu za druhou a Slovanka bezpečně dotáhla zápas do vítězného
konce.
USK PRAHA

-

BASKET SLOVANKA

58:70 (18:19,36:31,48:49)

Po prvních 10 minutách vedla Slovanka o 1 bod, ale skóre v její prospěch mohlo být výraznější, pokud
by proměňovala vyložené šance, hlavně z podkoše. Ve druhém hracím období zlepšilo USK obranu,
hlavně ve hře ve vymezeném území, odměnou jim bylo otočení výsledku v jejich prospěch. Na útočné
polovině hrálo USK hodně do podkošového prostoru, kde se prosazovala hlavně Reisingerová,
v obraně mělo větší nasazení než v začátku utkání.. Začátek druhého poločasu byl ve znamení chyb
Slovanky a USK si vytvořilo až 9 bodový náskok. Když už to vypadalo se Slovankou špatně, vzala
zodpovědnost na útočné polovině do svých rukou Satoranská a důležitými body vrátila Slovanku do
zápasu. V této chvíli družstvo USK působilo velice bezradně a opustila je i koncentrace na zápas.
Čtvrtá čtvrtina byla z hlediska hry velice opatrná, bez RP a většinou se hrálo ve hře 5 proti 5
v postupném útoku. Čtyři a půl minuty do konce čtvrtého hracího období za stavu 54:52 pro
Slovanku, ztratilo USK míč a faulovalo do úmyslného faulu. Dalo tím možnost Slovance navýšit do té
doby velmi vyrovnanou partii. Slovanka TH využila a ještě přidala košík ze hry a bylo to rázem o 8
bodů. Slovanka od této chvíle byla aktivnější o tom svědčí jeden moment dvě a půl minuty před
koncem druhého poločasu, kdy po neúspěšných střelách si v jednom útoku dokázala až čtyřikrát po
sobě doskočit míč. USK se ještě v závěru pokusilo zvrátit výsledek, ale Slovanka umnou hrou si již
vítězství nenechala vzít.
SOKOL H. KRÁLOVÉ

-

FRISCO BRNO

70:55 (21:15,37:27,51:36)

Utkání začalo lépe Frisco Brno, záhy vedlo 7:0. Netrvalo však dlouho a HK zlepšil pohyb v obraně a
dobrou kombinační hrou na útočné polovině dokázal manko smazat. V prvním poločase mělo Frisco
problém z vytaženou obranou HK, a také nedokázal eliminovat dobrou kombinační hru HK, z které se
hráčky HK dostávaly do hry 1na1 a velice aktivně zakončovaly přes hráčky Frisca a bodovaly. HK byl
schopen svoji kombinační hrou zapojit ve hře všech 5 hráček, oproti Friscu, které hrálo víc
individualisticky. Kolektivní hra slavila úspěch, a proto HK šel do šaten s 10 bodovým náskokem. Do
druhého poločasu nastoupilo Frisco hodně koncentrované a na útočné polovině to bylo znát, kdy
začalo hrát svoji pohyblivou kombinační hru do šířky a do hloubky útočné poloviny. O vyrovnanější

prozatímní skóre se však připravovalo špatným procentem střelby z těsné blízkosti koše. Frisco také
zkusilo v polovině třetího hracího období změnou obrany z osobní na zónovou, ale ani to nepomohlo
ke snížení stavu, ba naopak HK navýšil vedení z prvního poločasu o 5 bodů na +15. Frisco se dále
pokoušelo o svoji pohyblivou kombinační hru, ale družstvo HK si pohlídalo vnitřní prostor a
nedovolilo Friscu se dostávat do vymezeného území k jednoduchým střelám. Naopak družstvo Frisca
nedokázalo eliminovat hru HK do vymezeného území, kde HK skóroval často na nula, bez obránkyně.
Friscu nelze upřít snahu, ale na disciplinovanou hru HK to nestačilo. HK hrál obětavě a šel tvrdě za
vítězstvím.
SOKOL H. KRÁLOVÉ

-

USK PRAHA

52:53 (15:10,28:19,39:44)

Družstva začala zápas trošku nervózně, skóre bylo v úvodu vyrovnané a až v závěru prvního hracího
období si vytvořily hráčky Hradce mírný náskok. V té době a ještě prvních pět minut druhého hracího
období hráčky USK vůbec neskórovaly. To změnila až Pohunková, která s TH snižovala na 11:21.
V závěru prvního poločasu začalo být USK aktivnější v obraně a přecházelo rychle na přední polovinu.
Touto aktivní hrou se jim podařilo zkorigovat stav utkání. Špatná střelba TH a neproměnění dobrých
střeleckých pozic z podkoše bránilo USK k úplnému dotažení skóre. Ve třetím hracím období začalo
USK velice dobře bránit prostor vymezeného území a dobře pracovaly hráčky ze slabé strany, tím se
přestal HK prosazovat z podkoše. USK dokázal svojí koncentrovanou hrou na útočné polovině, kdy
využíval hru do podkoše a proměňováním volných střel, které jim nabízel HK, vyrovnat skóre zápasu.
USK bylo v této fázi hodně aktivní na útočné polovině (HK v této době již 22 faulů). Ve čtvrtém hracím
období dál pokračovala dobrá obrana USK ve spodní části vymezeného území, HK střílel ze sřední a
dlouhé vzdálenosti, ale neúspěšně, proto USK drželo vedení na své straně. Zajímavý okamžik přišel
v době 5 minut do konce druhého poločasu, kdy USK upustilo od kolektivní hry, začala hrát
individuálně 1 na 5, také velmi zbrkle nebo ztrátami dávala šance HK zvrátit výsledek, což se také
stalo. HK se dostával jednoduše do brejků nebo USK faulovalo již na svoji útočné polovině a dávalo HK
zadarmo TH. Nakonec se štěstěna přiklonila na stranu USK a vítězstvím vybojovalo bronzové
medaile.
FRISCO BRNO

-

BASKET SLOVANKA

73:71 (16:14,29:31,44:48,64:64)

Zajímavý zápas, který měl určit vítěze turnaje. Brno vítězstvím o titul a porážkou o 4.místo, Slovanka
vítězstvím titul a porážkou 2.místo. Brno nastoupilo koncentrované, svojí tvořivou hrou na útočné
polovině bylo v prvním hracím období vyrovnaným soupeřem, favoritovi zápasu Slovance. V úvodu
zápasu Brno dobře odstavovalo pohybem do hráčky po neúspěšné střele Slovanky. Slovanka měla
problém z kombinační hrou Brna, kdy neubránila dolní prostor vymezeného území, odkud Brno
skórovalo jednoduchými koši. Slovanka však v závěru prvního poločasu byla hodně aktivní a dokázala
doskočit několik míčů na útočné polovině, kdy Brno zapomínalo na dobré odstavování z úvodu
utkání, a tím se dostala k jednoduchým střelám nebo po faulu k TH. V těchto chvílích byla hodně
vidět na útočném doskoku Opočenská. Po vyrovnaném průběhu třetího hracího období odskočila
Slovanka díky důraznější obraně, kdy se hráčky Brna přestaly prosazovat v podkošovém prostoru.
V tomto hracím období střídalo Brno osobní a zónovou obranu, ale na bodáži Slovanky to nemělo
žádný vliv. V první polovině čtvrtého hracího období Brno bravurně zvládalo organizaci na útočné
polovině a dokázalo otočit stav utkání. Velice dobře řídila hru rozehrávačka Havlíková. Dále se skóre
přelévalo z jedné strany na druhou. Infarktový závěr, kdy Brno mělo 24 sekund na zakončení.
Nedokázalo však vůbec ohrozit koš a ztrátou dalo poslední střelu Slovance, která byla neúspěšná, a

proto se šlo do prodloužení. Začátek prodloužení +5 bodů pro Slovanku. Time Brno. Trenér Brna
naordinoval zónovou obranu a hráčky Slovanky od té doby pouze střela ze střední nebo dlouhé
vzdálenosti a pro ni bohužel neúspěšné pokusy, Brno nakonec štastně vyhrálo zápas a tím i titul.
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ALL STARS TEAM TURNAJE
Dominika Pohunková, Barbora Samková, Kamila Hošková, Michaela Kaňuková, Monika Satoranská
MVP TURNAJE – Mariana Opočenská

CHARAKTERISTIKA DRUŽSTEV
FRISCO BRNO
Družstvo nastupovalo vždy v základní sestavě Havlíková, Hošková, Vacková, Křivánková, Mainclová.
A tato sestava odehrála největší množství minut, pouze ještě Beránková se častěji zapojovala do hry.
Družstvo Brno odehrálo první den velice slušný zápas, druhý den prohrálo s posledním Hradcem a ve
třetím dnu hráčky svým spolehlivým výkonem porazily favorita turnaje Slovanku. Družstvo spoléhalo
na svoji kombinační hru na útočné polovině, s kterou jasně dominovalo proti všem účastníkům. Do
hry zapojují všech pět hráček, se snahou přehrát soupeře jak do podkoše, tak i do dobré střelecké
pozice ze střední nebo dlouhé vzdálenosti. Hrají do šířky a do hloubky, využívají celou přední polovinu
ke své hře.

BASKET SLOVANKA
Družstvo zapojovalo do hry všechny hráčky a snažilo se především o rychlý přechod na útočnou
polovinu, což je družstvu velice vlastní a je vidět, že v tréninkovém procesu je věnováno především
rychlému přechodu velká většina času. Hráčky pokud hrají do otevřené obrany, jsou schopny zvládat
hru 1na1. Větší problém měla Slovanka v postupném útoku, kdy nezvládala koncentraci na
kombinační hru, chyběla trpělivost. V obrané fázi uměla Slovanka stupňovat aktivitu a společně
s dobrým pohybem dokázala dobře reagovat na soupeřovu útočnou hru. Trenér zapojil do hry
všechny zapsané hráčky na soupisce, ale spoléhal se především na Opočenskou, Satoranskou a
Mircovou.

USK PRAHA
USK Praha se spoléhalo především na hru svých podkošových hráček, kam směřovala většinu svých
útočných aktivit. V některých okamžicích, kdy soupeř eliminoval hru do pokoše USK, se hráčky na
perimetru nedokázaly prosazovat a dost často byl útok neučesaný, kostrbatý s chybami, po kterých
bylo družstvo trestáno jednoduchými koši od soupeře. V posledním zápase však hráčky dokázaly, že
jsou schopny hrát těžké zápasy. Družstvo se spoléhalo především na hráčky, které nastupovaly do
podkošového prostoru Salačová, Bakajsová, Reisingerová, Vondráčková. Na perimetru hrála
Kuthanová s Pohunkovou, které odehrály velké časové úseky.
SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ
Družstvo hrálo aktivní basketbal směrem do přední poloviny, dokázalo i agresivně bránit. Možná
mělo i trošku smůlu, kdy v klíčových zápasech je zradila střelecká muška. Hráčky jsou schopny se
prosazovat na útočné polovině do hry 1na1. Trenérka se snažila rozložit minutovou zátěž na velké
množství hráček na soupisce (9 až 10 hráček), ale ani to nepomohlo k zisku medaile.

Hráčky střídaly dobré okamžiky se špatnými.
USK Praha: Kuthanová, Pohunková, Salačová, Reisingerová.
Basket Slovanka: Mircová, Opočenská, Vrabcová.
Brno: Havlíková, Hošková, Křivánková, Minclová.
Hradec Králové: Nosková, G. Andělová, Hrušková, Samková, Kaňuková.

Rozhodčí Jan Baloun, Karel Junek, Lucie Švancarová a Martin Macela. Dobré výkony.

Organizace turnaje byla výborná.

Bárta Jiří, delegát KM SBT
26. 04. 2012

