Mistrovství republiky mladšího dorostu v Ostravě
11.5. – 13.5.2007
Účastníci:

BK Synthesia Pardubice –

trenér: Jan Procházka

Sokol Pražský –

trenér: Vladimír Vyoral

Snakes Ostrava –

trenér: Dušan Hrdlička

BBK Brno –

trenér: Jozef Jelínek

Výsledky utkání:
Snakes Ostrava - BK Synthesia Pardubice 75 : 70 (18:21, 42:37, 61:60)
Sokol Pražský – BBK Brno

59 : 80 (21:21, 33:45, 44:64)

BK Synthesia Pardubice – Sokol Pražský

79 : 73 (16:14, 25:30, 48:44, 64:64)

BBK Brno – Snakes Ostrava

64 : 82 (20:21, 27:43, 42:61)

BBK Brno - BK Synthesia Pardubice

74 : 76 (15:27, 40:42, 51:61)

Snakes Ostrava – Sokol Pražský

64 : 80 (16:20, 31:44, 42:63)

Tabulka:
1. Snakes Ostrava
3 2 1 221:214 5
2. BK Synthesia Pardubice 3 2 1 225:222 5
3. BBK Brno
3 1 2 218:217 4
4. Sokol Pražský
3 1 2 212:223 4

Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti:
Družstvo Snakes Ostrava:
Vítěz dlouhodobé časti sehrál velmi dobré a vyrovnané utkání s družstvem BK Pardubice, kde
o svém vítězství rozhodl až poslední čtvrtině. Utkání mělo poměrně vysokou kvalitu i když
bylo zpočátku ze strany Snakes Ostrava hodně nervózní. Nasazení obou družstev však bylo
hodně vysoké o což se zasloužily oba týmy. Druhé utkání s BBK Brno bylo vyrovnané jenom
v první čtvrtině, pak už na hřišti dominovalo především zásluhou širší lavičky družstvo
Snakes Ostrava. Poslední utkání se Sokolem Pražským se Ostravě moc nevydařilo. Příčinu
jsem viděl ve slabé koncentraci na zápas, protože již po druhém utkání bylo družstvo Snakes
Ostrava vítězem turnaje a také v tom, že trenér domácích dal prostor všem hráčům z lavičky
kteří v prvních dvou utkáních nehráli.
Družstvo Ostravy hrálo během celého turnaje rychlý, agresiní basketbal s obranou vytaženou
na celé hřiště. V zápase proti BBK Brno využívali v převážné věčině zápasu kombinovanou
obranu 4+1. V družstvu vynikali hráči Michal Palát a Martin Gniadek . Útočná hra družstva
byla založena na rychlém přechodu do útoku a dobré střelbě se střední a tříbodové
vzdálenosti.

Družstvo BK Pardubice:
Družstvo odehrálo v turnaji tři vyrovnaná utkání, přičemž ve dvou zápasech odcházelo jako
vítěz. Všechny tři utkání mněli poměrně vysokou kvalitu a dobré nasazení. V obranné fázi
družstvo využíval převážně osobní obranu , kterou v určitých úsecích hry střídali s obranou
zónovou (2:3). V útočné fázi Pardubice hráli organizovaný a hodně disciplinovaný basketbal
se snahou o rychlý protiútok. Z jednotlivců zaujali výkony Olivera Dvořáka, Tomáše
Vošlajera a Ondřeje Peterky. Poměrně vysoký potenciál vidím také u Libore Švandrlíka.
Družstvo BBK Brno:
První utkání proti Sokolu Pražskému hlavně jeho druhou polovinu družstvo odehrálo
ve velice dobrém nasazení přičemž předvádělo rychlý a atraktivní basketbal kterého strůjcem
byl především David Jelínek. Ve druhém utkání proti Snakes Ostrava družstvu jakoby došla
šťáva. Vysoká prohra však byla hodně ovlivněna také velmi dobrou obranou Davida Jelínka.
Ve třetím utkání družstvo projevilo vysoké morální vlastnosti a odehrálo velice kvalitní a
vyrovnané utkání, když v průběhu zápasu několik krát snižovalo dvouciferný rozdíl ve skóre.
Nakonec se jim však v závěru vyrovnané utkání, nepovedlo dotáhnout do vítězného konce.
Hra Brna dle mého názoru byla založena především na hře Davida Jelínka, který byl schopný
sám skoróvat, ale také velmi dobře spolupracovat s ostatními spoluhráči. Je však škoda, že tito
mnohokrát nebyli schopni, jeho vynikajících přihrávek zužitkovat ke skoróvání. V družstvu
kromě Davida Jelínka zaujali Marek Souček a Filip Svoboda (roč. nar. 1992).
Družstvo Sokol Pražský:
Do prvního utkání vstupovali Sokol Pražský z pozice papírového favorita, tohle však byli
schopni potvrzovat jen v první čtvrtině, pak už táhli jen za kratší konec. Důvodem jejich
prohry byla neschopnost pokrýt nejlepšího hráče turnaje Davida Jelínka který v utkání
zaznamenal víc než polovinu bodů svého družstva. Další dvě utkání družstvo začalo
předvádět mnohem lepší a bojovnější basketbal čehož důsledkem byla prohra v prodloužení
s Pardubicemi a vítězství nad mistrem republiky Snakes Ostrava. Družstvo, které bylo složeno
převážně z hráčů narozených v roku 1991 předvádělo velice disciplinovaný basketbal
s dobrou obranou a rychlým přechodem do útoku, podpořen výbornou hrou Milana Rysky..
Pro mně byl výkon a vyrovnanost všech hráčů Sokola Pražského vzhledem na jejich věk
milým překvapením turnaje.
Z jednotlivců vynikali Milan Ryska, Matyáš Hering a Tomáš Vyoral.

Doporučení hráči k dalšími sledování:
BK Pardubice:
Ondřej Peterka – křídlo 193 cm, dobrý střelec ze střední i velké vzdálenosti, kreativní a
tvořivý hráč, hráč perspektivní s prědpokladem dalšího růstu roč. nar. 1991
Tomáš Vošlajer – pivot 209 cm, hráč zajímavý svou výškou a dobrou střelbou ze střední
vzdálenosti, má však zatím mírné problémy v lepší orientaci a silové hře ve vymezeném
prostoru, na kterých je třeba pracovat.
Oliver Dvořák – rozehrávač 189 cm, hráč s dobrými organizačními schopnosti, kreativní a
tvořivý. Vcelku dobrý střelec .
Snakes Ostrava:
Michal Palát – křídlo 191 cm, hráč dobrých silových a rychlostních parametrů, střelecky
velmi dobře disponován a dobrý v hře 1:1.

Martin Gniadek – pivot 200 cm, hráč na pozici 4 dobře ovládající hru ve vnitřním prostoru,
prozatím mu však chybí fyzická síla a úspěšná střelba se střední a dlouhé vzdálenosti.
BBK Brno:
David Jelínek – křídlo 194 cm, nejzajímavější hráč turnaje, výborný střelec s velkou
kreativností v hře 1:1.
Marek Souček – pivot 204 cm, jedná se o výškově perspektivního hráče u kterého jsem
v porovnání s minulým rokem zaznamenal vysoký výkonnostní růst, dobrá orientace ve
vnitřním prostoru.
Sokol Pražský:
Milan Ryska – pivot 202 cm, hráč dobře fyzicky připraven s dobrou hrou ve vnitřním i
vnějším prostoru. Dá se říct, že je na svůj věk nadprůmněrný. (roč. nar. 1992)
Matyáš Hering – křídlo 187 cm, dobře rychlostně i střelecky vybavený hráč s dobrou hrou
1:1
Tomáš Vyoral – rozehrávač 175 cm, kreativní hráč s dobrým ballhandlingom a přehledem na
hřišti. Jeho handicapem je zatím jeho výška. (roč. nar. 1992)

Hodnocení výkonu rozhodčích:
Rozhodčí během turnaje podávali vcelku vyrovnané výkony, je však nutno říci, že i navzdory
některým nepřesnostem nijak neovlivnili výsledky utkání. Podrobnější hodnocení bych však
rád přenechal komisaři p. Ivo Dolinkovi.

Organizace turnaje:
Po organizační stránce bylo mistrovství na dobré úrovni, o co se zasloužili všichni členové
organizačního výboru.
Basketbalová utkání se odehrávala ve velice dobré atmosféře, k čemu přispěli zejména
fanoušci jednotlivých týmů, kterých se sešlo do haly v průměru asi 80 na utkání, a
samozřejmě taky jednotlivá družstva.
Nedostatek bych viděl v prostředí, kde se MR ČR odehrálo, i když rozmněry tělocvičny jsou
regulerní, steny jsou hodně blízka a hlediště pro takovou akci příliš malé.

Závěr:
Družstva na turnaji předváděla (na České pomněry) bojovný basketbal odpovídající dané
věkové kategorii.
Na závěr bych doporučil všem trenérům zlepšit práci na individuelních činnostech, práci
s míčem a taky pracovat na zlepšování spolupráce obvodových hráčů s pivotmany. V dané
věkové kategorii je taky nutno lépe pracovat na slabostranné obraně.

V Prostějově 21.5.2007

Peter Bálint, delegát za KM

