
Zpráva delegáta Komise mládeže z turnaje o titul Mistr ČR mladší žákyně 
 
Pořadatel:  SBŠ Ostrava 
 
Místo konání: Hala sportovního gymnázia, ul.Plzeňská, Ostrava 
 
Termín konání: 28. – 30.4.2006 
 
Účastníci:  SBŠ Ostrava, Basket Slovanka Praha, Sokol Hradec Králové, TJ Jiskra Kyjov 
 
Hlavní rozhodčí: Jiří Leun (Krnov) 
 
Delegát ČABR:  Josef Emrle 
 
Rozhodčí:  Jan Menšík (Frenštát pod Radhoštěm) 
   Ondřej Remenec (Prostějov) 
   Lukáš Kapaňa (Olomouc) 
   Lucie Švancarová (Tišnov) 
 
 
Soupisky jednotlivých družstev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled výsledků: 
 
1.utkání – pátek 28.4.v 17 hodin 
SBŠ Ostrava : TJ Jiskra Kyjov 83:50  (22:15, 47:20, 66:31) 
rozhodčí: Menšík, Remenec, komisař: Leun 
 
2.utkání – pátek 28.4. v 19 hodin 
Basket Slovanka Praha : Sokol Hradec Králové      76:48  (14:21, 37:27, 58:37) 
rozhodčí: Kapaňa, Švancarová, komisař: Emrle 

SBŠ Ostrava Basket Slovanka Praha Sokol Hradec Králové TJ Jiskra Kyjov

Dominika Turčeková 1992 Vendula Hříchová 1992 Kateřina Hátlová 1992 Kamila Selucká 1993
Gabriela Kunčarová 1992 Barbora Šáchová 1992 Barbora Věchtová 1992 Lucie Kostihová 1993
Petra Hrazdilková 1992 Karolína Elhotová "C" 1992 Klára Valentová 1992 Jana Formánková 1993
Eva Gřundělová 1992 Renata Pudláková 1992 Hana Fadrhonsová "C" 1992 Barbora Matějů 1994
Irena Vyvlečková 1992 Tereza Vyoralová 1994 Michaela Medková 1992 ReginaHanáková 1992
Karolína Menšíková 1992 Marika Hankiewiczová 1993 Barbora Samková 1994 Barbora Kopřivová 1992
Karolína Šenová 1993 Marie Chlantová 1992 Michaela Horáková 1992 Orrnella Monteiro 1992
Nikola Mohelníková 1992 Zuzana Strmisková 1993 Eva Trumhová 1993 Daniela Sluková 1992
Pavlína Zaoralová 1992 Nela Veselá 1993 Natálie Hroudná 1992 Jitka Čechalová "C" 1993
Veronika Raszková 1992 Dominika Štědrá 1993 Barbora Vychopeňová 1992 Nikol Pražáková 1992
Tereza Sedláčková "C" 1992 Lucie Klauzová 1992 Monika Harčarová 1992 Michaela Daněčková 1992
Vendula Králová 1992 Aneta Krobová 1992 Markéta Bláhová 1992 Aneta Zástěrová 1992
Martina Holubová 1992 Markéta Červenková 1992 Štěpánka Halberštátová 1992
Tereza Motyčáková 1992 Simona Strmisková 1993 Tereza Zvěřinová 1992
Iveta Bartoňová 1993

trené ři: trené ři: trené ři: trené ři: 
Martin Večerka Vlaďka Běhalová Jan Uhlíř Ing. Zdeněk Polášek
Kamil Havrlant Miloš Švagr Jan Čechovský

Lucie Kožešníková Marcela Rajsiglová



3.utkání – sobota 29.4. v 17 hodin 
TJ Jiskra Kyjov : Basket Slovanka Praha     94:78   (25:12, 46:40, 71:60) 
rozhodčí: Kapaňa, Remenec, komisař: Leun 
 
4.utkání – sobota 29.4. v 19 hodin 
Sokol Hradec Králové : SBŠ Ostrava     51:108   (19:30, 31:54, 43:78) 
rozhodčí: Menšík, Švancarová, komisař: Leun 
 
5.utkání – neděle v 10 hodin 
Sokol Hradec Králové : TJ Jiskra Kyjov   65:60  (19:22, 35:34, 46:44) 
rozhodčí: Kapaňa, Remenec, komisař: Leun 
 
6.utkání – neděle ve 12 hodin 
SBŠ Ostrava – Basket Slovanka Praha   91:68  (32:22, 50:34, 75:54) 
rozhodčí: Menšík, Švancarová, komisař: Emrle 
 
Závěrečná tabulka turnaje:  
 
1. SBŠ Ostrava 3 3 0 282 : 169 113 6 b.
2. Basket Slovanka Praha 3 1 2 222 : 233 -11 4 b.
3. TJ Jiskra Kyjov 3 1 2 204 : 226 -22 4 b.
4. Sokol Hradec Králové 3 1 2 164 : 244 -80 4 b. 
 
 
Oceněné hráčky turnaje:   nejlepší pětka turnaje 
 
 Barbora Kopřivová (Kyjov) 
 Štěpánka Halberštátová (HK) 
 Karolína Elhotová (Slovanka) 
 Tereza Sedláčková (Ostrava) 
 Martina Holubová (Ostrava)   
 
Charakteristika jednotlivých družstev:  
 
SBŠ Ostrava – Na mistrovství tým s nejmenším počtem mladších hráček. Proti ostatním družstvům 
působila Ostrava mnohem vyhranějším a zkušenějším týmem. Jeho hra se opírala především o 
osobní obranu vytaženou na celé hřiště se zdvojováním hráčky s míčem na útočné polovině (chyby 
v odstoupení do dlouhých přihrávek, soupeři se dostávali do přečíslení). V obraně postupného útoku 
snaha o velký tlak na míč a pokrytí koridorů pro přihrávku, se snahou o odstupování na slabé straně, 
což se v některých úsecích hry týmu dařilo. Získané míče ze hry tým dokázal poměrně úspěšně 
využít v zakončení rychlého protiútoku. V postupné útoku poměrně dobrý pohyb po hřišti většiny 
hráček, využití základních útočných kombinací hoď a běž a clony na míč. Přikláněl bych se k 
zapojení vyššího počtu hráček, navíc vzhledem k jasným výsledkům (toto bylo doháněno střídáním 
až v poslední čtvrtině). 
 
Basket Slovanka Praha – Z hlediska složení nejmladší tým turnaje. V obranné práci týmu pak bylo 
vidět nejvýraznější odstupování a výpomoc ze slabé strany. Při vytažené osobní obraně po celém 
hřišti snaha o získání první přihrávky při vyhazování po koši (týmu se dařilo hrát se střídavou 
úspěšností). Snaha družstva hrát rychlý protiútok, který však stejně jako útok postupný, byl 
poznamenán častou nepřesností přihrávek. Tým působil bojovným nasazením a snahou získat každý 
míč. V postupném útoku častým jevem individuální hra jednotlivých hráček a snaha o únik pod koš. 



Při výpomoci soupeře pak vyhození na hráčky mimo vymezené území a snaha o další zakončení 
střelbou z delší vzdálenosti či dalším únikem. Pozitivním u týmu bylo zapojení vyššího počtu hráček 
do všech utkání. 
 
TJ Jiskra Kyjov – Stejně jako u Slovanky velké procento mladších hráček. Tým bránil poměrně 
zataženou osobní obranu se snahou odstupovat, někdy i na silné straně. K výpomoci docházelo často 
se zpožděním. Stejně jako všechny týmy na turnaji i Kyjov měl snahu o hru do rychlého protiútoku, 
ale měl malé procento zakončení. Pouze v utkání se Slovankou měl tým vysoké procento střelby. 
V postupném útoku často individuální hra jednotlivých hráček. Častá nepřesnost přihrávek z důvodu 
malého či žádného pohybu na slabé straně. Stejně jako všechny týmy na turnaji i tento tým 
vytahoval svojí osobní obranu po celém hřišti, kdy ji poměrně úspěšně hrál v utkání se Slovankou. 
 
Sokol Hradec Králové – Tým působil na turnaji nejvíce unaveným dojmem. Při vytažené obraně po 
celém hřišti (zdvojení hráčky s míčem) se často ukazoval problém se zajištěním a odstoupením do 
dlouhých přihrávek (dále problém komunikace při návratu do obrany). V obraně postupného útoku 
snaha o velký tlak na míč a pokrytí koridorů pro přihrávku. Některé hráčky měly snahu odstupovat 
ze slabé strany. Ovšem při obraně 1:1 se vyskytl problém používání rukou, ruce dříve než pohyb 
nohou. Agresivita a tvrdost v obraně někdy až na hranici únosnosti. V postupném útoky hrál tým 
často kombinace křížení a clonu na míč. 
 
Shrnutí:  
 
Úroveň hry odpovídala kategorii mladších žákyň, pouze tým Ostravy působil zkušenějším dojmem. 
Herní projev družstev byl nestálý a měnil se v každém utkání. U všech týmů měl však přednost 
rychlý protiútok a osobní obrana, často vytažená po celém hřišti se zdvojením míče. Mezi obecné 
chyby z hlediska obrany patří hlavně časté používání rukou v soubojích 1:1, kdy ruce jsou na 
hráčkách dříve než dojde k pohybu nohou (pokud je útočník v klidu, postavení je dobré, ale při 
pohybu dochází k problémům téměř u všech hráček) a dále opomíjené odstupování a výpomoc ze 
slabé strany. V útoku mezi chyby patří hlavně pohyb hráček na slabé straně a velmi časté útočné 
fauly při stavění clon (tyto fauly byly z pohledu rozhodčích často odpuštěny). Na svou kategorii byla 
poměrně dobrá úroveň spolupráce v základních útočných kombinacích. Nedostatkem byl malý počet 
vysokých podkošových hráček. Výška hráček na pozicích křídel již je přijatelná. 
 
 
Doporučené hráčky k dalšímu sledování: 
 
SBŠ Ostrava: Sedláčková, Holubová, Králová, Hrazdílková, Vyvlečková, Motyčková 
Basket Slovanka Praha: Elhotová, Pudláková, Veselá, Strmisková S., Červenková 
TJ Jiskra Kyjov: Sluková, Daněčková, Selucká, Kopřivová, Hanáková 
Sokol Hradec Králové: Horáková, Halberštátová, Hroudná, Fadrhonsová, Věchtová 
 
Rozhodčí: 
 
Jako negativní záležitostí byl rozdílný způsob posuzování zákroků a situací. Pískání na turnaji 
nebylo sjednocené. Rozhodčí se dopouštěli drobných chyb, které však neovlivnily utkání. Z jejich 
strany ale byla vidět snaha o odpovědné rozhodování a komunikaci s trenéry. 
 
Organizace turnaje a závěr:  
 
Z hlediska zajištění technického zázemí, stolku apod. vše proběhlo bez problémů. Pro vylepšení by 
bylo vhodné umístění výsledkové tabule pro diváky i ostatní účastníky do vestibulu haly včetně 



bulletinů alespoň pro zúčastněná družstva včetně hráček (klidně i v černobílé verzi). Kromě pořadí 
byla vyhlášena nejlepší pětka turnaje, ale už chyběla nejlepší střelkyně, případně MVP apod. 
Pořadatel dodal k medailím a diplomům poháry, k zamyšlení je, zda je v silách pořadatelů ocenit 
družstva i drobnými věcnými ceny. 
Na závěr stojí k zamyšlení, zda je vhodné delegovat na MČR osoby, které mají být ve stejný čas i na 
jiném místě. Jde hlavně o komisaře, který by měl být na všech utkáních přítomen. Turnaj proběhl 
bez větších problémů, kromě snad chování některých trenérů jako je vbíhání do hřiště a stálé chození 
ve hřiště, stálá nespokojenost s výroky rozhodčích a někdy i sprosté vyjadřování nejen k rozhodčím, 
ale i k hráčkám. Tato skutečnost je k zamyšlení, jak podobné chování může působit na výchovu dětí 
a mládeže. 
 
 
 
Vypracoval David Streubel, delegát KM, 4.5.2006 
 
 
 
 


