Zpráva delegáta Komise mládeže z turnaje o titul mistra ČR
STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. Místo: hala Sokola Počernice
2. Účastníci:

Basket Slovanka Praha
Sokol Hradec Králové
BK Studánka Pardubice
BK Most

3. Přehled výsledků:
•

Pátek 1.5.

Slovanka – Pardubice
Most – Hradec Králové

92 : 42
57 : 68

•

Sobota 2.5.

Pardubice – Most
Slovanka – Hradec Králové

68 : 48
92 : 71

•

Neděle 3.5.

Hradec Králové – Pardubice
Slovanka – Most

84 : 64
77 : 58

Tabulka turnaje:

Starší žákyně

Turnaj o titul Mistra ČR
2009

Basket Slovanka

X

Sokol Hradec
Králové
Studánka
Pardubice
BK Baník Most

71 : 92

POŘADÍ

BK Baník
Most

Sokol
Hradec
Králové
Studánka
Pardubice

Basket
Slovanka

SKÓRE

92 : 71 92 : 42 77 : 58 261:171

1.

84 : 64 68 : 57 223:213

2.

68 : 48 174:224

3.

163:213

4.

X

42 : 92 64 : 84

X

58 : 77 57 : 68 48 : 68

X
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4. Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti:
• Basket Slovanka
Papírový favorit svou roli dokonale splnil. Složením družstva a předvedenou hrou
odkázal ostatní soupeře pouze k boji o stříbro a bronz. Zejména „základní pětka“ je
velmi dobře výškově sestavena a individuálními výkony všechny soupeře převyšovala.
Celoplošná osobní obrana velmi aktivní se snahou o zdvojování, stálá snaha o rychlý
protiútok. Organizovaný postupný útok, včetně kombinací při vhazování z autu.
Vyvážený postupný útok využíval k zakončení jak podkošových hráček, tak křídel a
rozehrávaček a navíc, pro tuto kategorii ne tak samozřejmá, cílená příprava střelby
za tři body.
Dostatečně agresivní doskakování pod oběma koši, které bývá velmi častou slabinou
nejen mládežnických družstev, doplňuje pozitivní obraz výkonu Slovanky.
Klíčové hráčky: Dominika Pohunková (1,2), Karolína Severová (vysoký pivot),
Kristýna Jandová (dirigent), Veronika Kulhánková (vysoké křídlo), Mariana Vrabcová
(4).
•

Sokol Hradec Králové

Velmi dynamické družstvo, jehož hru ve všech směrech zdobí agresivita. Nátlaková
obrana po celém hřišti se snahou o zdvojování, rychlý protiútok, základem
postupného útoku je odvážné najíždění do obrany soupeře zakončené střelbou (často
ještě faulovanou), nebo vyhozením na připravenou střelkyni z tříbodové vzdálenosti.
Agresivita však stačí jen částečně nahradit hendikep družstva – absenci vyšších
podkošových hráček. Zejména tato skutečnost se projevila v sobotním předčasném
finále se Slovankou, které mělo jinak velmi dobrou úroveň a bylo vrcholem celého
turnaje.
Klíčové hráčky: Barbora Samková (R,K), Hana Šafaříková (K,P), Barbora Křížková),
Eliška Hojsáková (K), Gabriela Zajícová (K,P).
•

BK Studánka Pardubice

Družstvo s překvapivou jistotou zvládlo boj o bronzovou medaili s Mostem, přičemž
s minimálním počtem střídání zápas odehrála základní pětka. Ovšem od Hradce a
Slovanky už je zde patrný výkonnostní odstup.
Individuálními výkony a tím i pojetím hry celého družstva. Pasivní a průchodná
obrana, rychlý protiútok rozhodně není základním útočným systémem, postupný útok
bez trojkových pokusů. V zápasech se Slovankou a Hradcem se také projevil úzký
kádr základních hráček, které třetí den doslova odpadly.
Klíčové hráčky: Žaneta Dušková (P), Eliška Chocholoušová ®, Bára Hlaváčková (K),
Kateřina Málková (P).
•

BK Baník Most

Spolu s Pardubicemi vytvořili dvojici, která se měla utkat o bronzovou medaili. To se
také potvrdilo, ale Mostu zápas nevyšel navzdory prognózám.
Pasivní, průchodná obrana družstvo nepodržela, proti Slovance a Hradci nestíhalo ani
návrat do obrany při protiútoku soupeře. Bojovnost družstvu nechyběla, pozitivní byla
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i hra podkošových hráček, zejména vysoké Nadi Salačové, která je dobře technicky
vybavená s dobrou schopností doskakovat (vzdor své subtilní postavě). Slibnou
perspektivu podmiňuje ovšem atletická průprava. Výkonem na sebe upozornila dobře
technicky připravená Hanzlíková, bojovná „čtyřka“ Wolejníková a průbojné křídlo
Petříková.
Klíčové hráčky: Naďa Salačová (P), Tereza Hanzlíková ®, Petra Wolejníková (P),
Pavlína Petříková.

5. Hráčky doporučené k dalšímu sledování
•

Slovanka

Dominika Pohnuková (1,2)
Karolína Severová (vysoký pivot)
Kristýna Jandová (1)
Veronika Kulhánková (vysoké křídlo)
Mariana Vrabcová (4)
Sandra Fialová (4)
Eva Svobodová (3)
Eliška Mircová (1x2) ročník 1996!
•

Hradec Králové

Barbora Samková (1,2)
Hana Šafaříková (3,4)
Barbora Křížková (4)
Eliška Hojsáková (3)
Gabriela Zajícová (3,4)
•

Pardubice

Žaneta Dušková (vysoký pivot)
Eliška Chocholoušová (1,2)
Barbora Hlaváčková (vysoké křídlo, pivot)
Kateřina Málková (4)
•

Most

Naďa Salačová (vysoký pivot)
Tereza Hanzlíková (1)
Petra Wolejníková (4)
Pavlína Petříková (3)
Tereza Čermáková (1)
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6. Zhodnocení výkonu rozhodčích
V první řadě je nutné konstatovat, že svým výkonem neovlivnili výsledek žádného
utkání. Rozhodně však nelze tyto výkony označit za ozdobu turnaje. Není cílem
tohoto materiálu hodnotit individuální výkony, ale několik skutečností je třeba zmínit:
- Některá utkání řídily dvojice s nevyrovnaným pojetím. Jeden
posuzoval hru volně, druhý přísně, takže při střídání stran
rozhodčích bylo jedno družstvo znevýhodněno několikrát za
sebou.
- Díky rozdílnému pojetí jednotlivců bylo každé utkání
posuzováno jinak.
- Na některé utkání byli nominováni dva méně zkušení spolu, což
vzbudilo značné emoce v hledišti i na lavičkách (např. poslední
zápas Slovanka – Most).

7. Organizace turnaje











Časový program byl nastaven předem a proběhl bez
problémů. Navíc se žádné utkání nemuselo prodlužovat.
Nevýhodou zázemí byl malý počet šaten, takže zejména
první den se o jednu šatnu muselo podělit několik
družstev, což bylo předmětem kritiky.
Stejně tak byla kritizována neexistence jakékoli
propagace. S výjimkou předem tištěné brožurky se
soupiskami nebylo k vidění nic, včetně alespoň tabulky
s výsledky.
Technické zápisy z utkání byly zhotoveny pouze první den.
Zahájení turnaje a zakončení turnaje se zúčastnil i
starosta Horních Počernic, což bylo samozřejmě pozitivní.
Zakončení se omezilo pouze na vyhlášení pořadí družstev.
Tradiční vyhlášení nejlepších střelců, hráček, či pětek se
nekonalo.
Hladký průběh turnaje nebyl narušen, ale účastníci se
pozastavovali nad absencí informací a propagace, která by
význam akce podtrhla.

8. Závěr, doporučení, různé
o Doporučuji uložit pořadateli turnaje za povinnost vydat bulletin před
zahájením, ve kterém budou soupisky družstev s čísly dresů, ročníkem
narození a výškou hráček. Jsou to údaje usnadňující orientaci zejména při
sledování hráček pro zařazení do reprezentačních družstev.
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o Rovněž by mělo být povinností pořadatele zajistit anketu trenérů
k vyhodnocení nejlepší „pětky“ turnaje, nejužitečnější hráčky a spočítat
nejlepší střelce.
o Stanovit kritéria minimálního zabezpečení informací o průběhu turnaje:
1. Rozlosování a časový pořad zápasů
2. Tabulku turnaje, samozřejmě průběžně doplňovanou výsledky zápasů.
3. Vyvěšovat kopie technických zápisů, což by diváci i hráčky pozorně sledovali.

V Praze dne 5. 5. 2009

Zpracoval Petr Pajkrt
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