
Zpráva delegáta Komise mládeže z turnaje o titul Mistr ČR mladší dorostenky 
 

1. Pořádáním turnaje byl pověřen oddíl Gambrinus Brno v termínu 29. 04. – 01. 05 2005. 
Turnaj se konal ve sportovní hale Rosnička v Žabovřeskách.  

 
2. Účastníci:   

 
• BK Appian AB plus Strakonice – Trenéři: Mgr. Petr Martínek, Emanuel 

Landsinger  
• Basket Slovanka – Trenéři: Ivana Čadková 
• Sokol Hradec Králové – Trenéři: Romana Ptáčková, David Streubel 
• Gambrinus Brno – Trenéři: Richard Fousek, Jiří Kovařík 
 

3. Přehled všech výsledků, závěrečná tabulka turnaje:  
 

• Gambrinus Brno – Hr. Králové  68 : 71 
• Slovanka – Strakonice              67 : 67  74:77 
• Hr. Králové – Strakonice    67 : 67  78:82 
• Slovanka – Gambrinus Brno       53 : 61 
• Slovanka – Hr. Králové    83 : 63 
• Strakonice – Gambrinus Brno        61 : 83 

       
      Pořadí:  1. Gambrinus Brno 

2. Strakonice 
3. Basket Slovanka  
4. Hradec Králové 
 

Nejlepší hráčka turnaje (vyhlašovali zúčastnění trenéři):  
 
  Romana Hejdová – Gambrinus Brno 
Nejlepší střelec turnaje 
 Romana Hejdová 86 bodů 
Nejlepší pětka turnaje (vyhlašovali zúčastnění trenéři):  
 
 Romana Hejdová – Gambrinus Brno 
 Petra Benešová – Gambrinus Brno       
 Kateřina Elhotová – Basket Slovanka 
 Lenka Šípová - Strakonice 
 Andrea Ovsíková - Strakonice 

 
4. Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti: 
 

• BK Appian AB plus Strakonice – družstvo Strakonic mělo svoji hru 
založenou na velmi dobré osobní obraně, ze které se snažilo okamžitě založit 
rychlý protiútok. Oporami družstva byly i hráčky ročníku 89, důkazem je 
zařazení Ovsíkové mezi nejlepší pětku. V útoku se hráčky snažily o prosazení 
1-1, nejčastější útočnou kombinací bylo hoď a běž. Družstvo tak bylo 
v neustálém pohybu a snažily se tak eliminovat výškový handicap. 
Z podkošových hráček na sebe upozornila Lenka Šípová, která se zúčastní 
repre soustředění 1988. 



• Basket Slovanka – nešťastná prohra po prodloužení se Strakonicemi odsunula 
družstvo Slovanky až na třetí místo. Slovanka zapojovala do zápasu pravidelně 
větší množství hráček čímž dokázala na své soupeře vyvíjet velký tlak jak 
v obraně tak v útoku. Kromě Lhotové, která byla zařazena do nejlepší pětky, 
hrála velmi dobře i Radka Nižňanská 1988. Je škoda, že družstvo nemohlo více 
využít nejvyšší hráčku turnaje Galandákovou, která od minulého roku ve své 
výkonnosti nejde ku předu. 

 
• Sokol Hradec Králové – jako jediné družstvo dokázalo porazit vítězky turnaje 

z Brna hned v prvním zápase, ale nešťastná prohra opět po prodloužení se 
Strakonicemi odsunula družstvo na poslední místo. Velmi dobře na turnaji 
hrála hlavně Petra Polická, k níž se přiblížily svými výkony Eva Štrajtová a 
Pavlína Jirková, které se také zúčastní repre soustředění 1988. V obraně 
odvedla velký kus práce Markéta Tomanová. Podobně jako Slovanka, družstvo 
Hradce střídalo větší počet hráček a drželo tak vysoké tempo v průběhu celého 
zápasu. 

 
• Gambrinus Brno – vítězky turnaje hrály zápas od zápasu lépe, čeho důkazem 

je rozdíl ve skóre v posledním zápase, kdy o 22 bodů porazily druhé družstvo 
Strakonic. V zápasech bylo prostřídáno malé množství hráček a zápasové 
vytížení bylo na trojici Hejdová, Benešová, Giacintová. Hráčky ročníku 89 
budou moci svou výkonnost ukázat až v příští sezóně.  

 
5. Doporučené hráčky k dalšímu sledování:  
 

• Gambrinus Brno      Gabriela GIACINTOVÁ 1988 
Romana HEJDOVÁ  1988 

          Petra BENEŠOVÁ  1988 
          Karolína Gergelová  1988 
 

• Basket Slovanka    Radka NIŽŇANSKÁ  1988 
         Kateřina ELHOTOVÁ  1989 
         Všechny další hráčky ročníku  1989 jsou 
          sledovány oddílovou a zároveň reprezentační 
          trenérkou paní Čadkovou. 
 

• Strakonice  Lenka Šipová  1988 
    Andrea  Ovsíková 1989 
    Kateřina Kramlová 1989 
    Kristýna Tomanová  1989 
 
• Sokol Hradec Králové Eva Štrajtová  1988 

Pavlína Jirková 1988 
Petra Polická  1988 
Markéta Tomanová  1988 

 
 
6. Rozhodčí – všichni zúčastnění rozhodčí podali dobré výkony a přispěli tak k vysoké   
                         úrovni letošního mistrovství.  
 



7. Organizace turnaje – organizátoři turnaje se zhostili svého úkolu dobře. Nejlepší pětka 
turnaje, nejlepší hráčka a nejlepší střelec obdržely věcné ceny. Před každým zápasem 
bylo provedeno představení hráček. Účastníci turnaje měli možnost občerstvení 
v místním bufetu. 

 
 
Závěr – podobně jako v minulém roce i na letošním mistrovství se prosazovaly hlavně 
rozehrávačky a křídla. Ročníkům 88 a 89 chybí kvalitní pivoti. Družstva se prosazovala 
především aktivní obranou a všechna se snažila o rychlý protiútok. Výše uvedené výsledky 
hovoří o vyrovnanosti všech družstev a až poslední den přinesl 20-ti bodové rozdíly ve skóre. 
Vyzdvihnout lze dvě vítězství Strakonic po prodloužení a výkon trojice Giacintová, 
Benešová, Hejdová v posledním zápase turnaje. 

 
Doporučení – podobně jako v minulém roce doporučuji oddílovým trenérům zařazení více 
tréninkových cvičení na spolu práci rozehrávačka pivot, nebo křídlo pivot. Letošní mistrovství 
ukázalo zlepšení této spolupráce co bylo příčinou vyšší kvality turnaje v porovnání s minulým 
rokem. 
 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem mládežnickým trenérům, kteří se podílejí na tak 
nezbytné výchově ročníků narození 1989, 1988. 

 
 

 
V Brně, dne 13. 05. 2005                             
 
Vypracoval: Dr. Milan Veverka 


