Zpráva z turnaje o titul Mistr České republiky sezóny
2004/2005 v kategorii mladšího dorostu
1. Místo konání

Sportovní hala TJ Sokola Písek, Tylova 395, Písek

2. Termín turnaje

6. – 8. května 2005

3. Účastníci turnaje

Sokol Písek
USK Praha
BK Pardubice
BA Sparta Praha

- trenér Janovský Miroslav
- trenér Jachan Petr
- trenér Zdobinský Oldřich
- trenér Dvořák Libor

4. Přehled výsledků

Sokol Písek
USK Praha
BA Sparta
BK Pardubice
BK Pardubice
Sokol Písek

- BA Sparta Praha
- BK Pardubice
- USK Praha
- Sokol Písek
- BA Sparta
- USK Praha

5. Závěrečná tabulka

1. BK Pardubice
2. Sokol Písek
3. USK Praha
4. BA Sparta Praha

82: 63 ( 36:28 )
68: 102( 25:48 )
61: 71 ( 32:35 )
72: 62 ( 32:27 )
77: 67 ( 38:31 )
83: 70 ( 37:36 )

6. Charakteristika jednotlivých družstev
BK PARDUBICE
Hra na obranné polovině byla založená na pohyblivé agresivní osobní obraně, kterou
v prvním a druhém zápase jednoznačně přehráli USK a Písek. S kvalitní obrannou fází
přicházeli chyby a neúspěšné pokusy soupeře, čehož družstvo Pardubic využívalo k velice
rychlému přechodu (ve větší míře driblinkem) na útočnou polovinu s řešením okamžitého
zakončení ve hře 1 na 1(nebo zhozením na volného spoluhráče při přebrání unikajícího
hráče). Družstvo Pardubic dokázalo i v postupném útoku, hlavně proti zónovým obranám
Písku a Sparty dobrou kombinační hrou dostávat míč až do podkošového prostoru a úspěšně
skórovat. Pardubice rozhodly o svém titulu kolektivnějším výkonem v krizových a vypjatých
situacích. Lavička žila zápasem a to se přenášelo i na palubovku.

SOKOL PÍSEK
V obranné fázi dominovali zónové systémy. V celoplošném zónovém presu, snaha o
zdvojení na útočné polovině u koncové čáry v okamžiku první přihrávky soupeře. Na obranné
polovině zónová obrana dělala problém hlavně hráčům USK (ve druhém poločase). Po zisku
míče se Písek snažil o RP přihrávkou na brejkového hráče. V postupném útoku v některých
fázích chyběla aktivita hráčů bez míče. Projevilo se to hlavně v zápase s Pardubicemi, kdy
hrál pouze hráč s míčem a ten se přes dobrou obranu neprosadil, a následně vznikaly hluché
herní situace.
USK PRAHA
Svým pojetím v obranné a útočné fázi se přibližovalo hře Pardubic, hráčům USK
chyběla větší trpělivost po celou dobu zápasu v řešení situací. Např. v zápase s Pískem
dokázali agresivní obranu produkovat pouze v prvním poločase, a to samé se dá říci o útočné
aktivitě, kdy soupeře v prvním poločase přehrávali velice solidně organizovaným útokem se
snahou dostat míč až do podkoše a tam si svoji aktivitou vytvářeli prostor k zakončování.
Družstvu však nechybělo srdce, s kterým bojovali např. v zápase s Pardubicemi hráli až do
poslední vteřiny opravdu naplno i když prohrávali rozdílem třiceti bodů.
BA SPARTA PRAHA
Družstvo Sparty praktikovalo až na malé výjimky v obranné fázi zónovou obranu.
Pokoušelo se také o zónový pres ze zdvojením u půlící čáry. Na útočné polovině, ač mělo
snahu o nacvičené akce, chyběla jim kolektivnost v herním pojetí. Ze hry vyzařovala nesouhra
a špatné individuální řešení situací, hlavně ve chvílích, kdy Sparta stahovala nebo se dostával
zpět do zápasu díky a to především drtivým RP, ale v okamžiku, kdy měnila rytmus hry, byla
hra bezzubá, hráči se dostávali do krizových situací s kterých těžil soupeř.

7. Doporučení hráči k dalšímu sledování
BK Pardubice – Macela Tomáš, Moravec Luboš, Březina Miroslav, Hampl Tomáš, Kornherr
Milan, Harčák Pavel
Sokol Písek – Pešek Ondřej, Čech Jan, Efenberk Ondřej
USK Praha – Brom Jaroslav, Šťastný Martin, Červenka Radek, Krumel Michal
BA Sparta Praha – Sýkora Matěj, Týř Jan, Frýda Dušan

8. Zhodnocení výkonů rozhodčích
Rozhodčí pánové Nejezchleb, Zouhar, Kučera, Holubek a Hruša rozhodovali utkání
bez větších problémů, snažili se nechávat hře plynulost a náboj v agresivitě v mezích pravidel.
To prospělo k velmi dobré a tvrdé hře, kterou praktikovala družstva na turnaji. Turnaj jako
komisariát u stolku střídavě řídili pánové Dolinek a Kurz.

9. Organizace turnaje a závěr
Turnaj proběhl bez problémů. Byla vyhlášena nejlepší pětka turnaje: Sýkora Matěj,
Macela Tomáš, Efenberg Ondřej, Krumel Michal, Hampl Tomáš; nejlepší střelec turnaje:
Čech Jan a nejužitečnější hráč turnaje: Macela Tomáš.

V Karlových Varech, dne 11.05. 2005

zpracoval: BÁRTA Jiří

