
Zpráva delegáta KM z turnaje o titul Mistr ČR starších žákyň 
 
 
1/ Místo konání, termín 
 
Praha, hala M. Škvora, 5.-7.5. 2006 
 
 
2/ Účastníci   
 
SBŠ Ostrava   – Havrlant, Mazálek 
BCM Sokolov  – Kříž 
Basket Slovanka  – Toušek 
BA Sparta Praha  – Petrželová, Štěpánková, Příhoda 
 
 
3/ Výsledky, tabulka 
 
BA Sparta  –  Slovanka   93 - 87 

–  Sokolov    78 - 74  
                      –  Ostrava     93 - 74 
Sokolov    –  Slovanka  68 - 73 
                      –  Ostrava     91 - 52 
Slovanka     –  Ostrava     58 - 63  
 
Pořadí    l. Sparta 3   3   0 6 b. 
             2. Sokolov  3   1   2 4 b. 
             3. Slovanka 3   1   2 4 b. 
             4. Ostrava 3   1   2 4 b. 
 
 
4/ Charakteristika hry tým ů 
 
Ostrava – převážně hraje osobní obranu, je však málo týmová, proto se hráčky dopouští 
častěji osobních chyb, tým je složen z poloviny hráček ročníků 92, zde je možno hledat 
příčinu. Sympatická je snaha o změnu obrany – zóna, presink osobní i zónový 3-1-1  (byl 
celkem logicky úspěšnější). Tým nemá výraznou hráčku pod košem, protiútok příliš 
jednoduchý, víc dílem jedinců, zejména výborné Sedláčkové. 
 
Slovanka – tým podával velmi nevyrovnané výkony, chvílemi výborná hra (protiútok, střelba 
z pole, mimo prvního utkání také úspěšnost podkošové Maurerové) střídala  bezradnost a 
určitá odevzdanost, viz výrazný výpadek zejména v první půli se Spartou na rozdíl od 
vynikající druhé půle. Pro nevyrovnanost  zřejmě  tým nestál k o kousek výš, když se dařilo 
byla hra  plná protiútoků, pohybu, i rychlých akcí, výborných individuelních výkonů 
(Filařová, Kracíková). Pokud hrál tým zónu byla obrana neprostupnější, v osobní obraně bylo 
často mnoho chyb (fauly,bez výpomoci). 
 
Sokolov – střídal osobní obranu se zónou 3-2, měnil rytmus hry, protiútoky střídal s řízenou 
hrou, skutečným šéfem byla Bartáková, jsou schopny hrát jednoduše (hoď a běž) a jsou 
v neustálém pohybu i při řízené hře. Překvapením v obou posledních zápasech byl výkon 



Hanušové (doskoky, střelba, i obrana), hrála se svými 180 cm úspěšně pod košem. 
Nenápadnou, ale velmi platnou hráčkou je Štrudlová, má perfektní sledování míče a tím 
úspěšně doskakuje i mezi vysokými hráčkami i dostatek síly se prosadit  v těchto pozicích 
střelecky. Celkově podával velmi sympatické výkony. 
 
Sparta – je nejlépe vybavena vyššími hráčkami, tím má možnost útočit s Petrželovou jako 
vysokým křídlem, navíc se také prosazuje střelbou za tři body. V obraně hraje dle sestavy 
týmu. Nadějí by měla být Holubová. Dalšími střelci z dálky je Muchová, i Bezpalcová. U 
všech trojkařek je nutno ocenit i odvahu ke střelbě v krizovém období. Tým byl dobře řízen, 
dokázal hrát výborné protiútoky, velmi slušně bránil, převážný čas osobní obranu. A výpadek 
měl jen jednou v posledním poločasu přeboru, kdy vysoké vedení v poločase hráčky asi 
ukolébalo a díky malé koncentraci téměř prohrály vyhrané utkání. Ukázalo se také jakou 
zbraní je v tomto věku presink se  zdvojováním, který Sparta praktikovala velmi úspěšně. 
Podávala stabilní výkony a titul získala naprosto zaslouženě. Další výraznou zbraní je důraz a 
obětavost Němcové. 
 
 
5/ Ke sledování doporučuji   
 
Sparta   - Petrželová, Muchová, Němcová, Bezpalcová (vše 91), Holubová (92) 
Ostrava    - Sedláčková, Kracíková (obě 92), Nováková (91) 
Slovanka  - Filařová, Maurerová, Kracíková, Veselá (vše 91), Elhotová (92) 
Sokolov    - Bartáková, Hanušová, Štrudlová, Fazekášová, Kyjovská (vše 91) 
 
Silně označené vyšší hráčky, neb hrající na místě pod košem.  
 
 
6/ Rozhodčí  
 
Slušní,  tolerantní, se snahou o čistotu hry, nebyli bezchybní, ve snaze o přesnost někdy až 
zbytečně úzkostliví (daleko lepší než obráceně), asi potřebují víc citu pro hru (posouzení  
vážnosti polofaulů). Zbytečná aktivita v angažování na reakci ostravských trenérů, byť 
nepřiměřenou, ale ne přímo k rozhodčím na hřišti – Neuman. Přerušení hry, debaty – 
neprospělo to průběhu zápasu, na štěstí jen jednou v prvním utkání. Velmi pozitivní přístup 
komisaře a hlavního rozhodčího. 
 
 
7/ Organizace  
 
Vynikající, doslova vzorná, informovanost, ochota, ceny, zajištění veřejných činitelů, 
basketbalových činovníků, basketbalových legend (Zídkové), zcela bez problémů. 
 
 
8/ Závěr 
 
Možnost doporučení dalších akcí z hlediska  organizace, doporučuji poděkování. Z hlediska  
hry – solidní výkony týmů, hledání vyšších hráček, solidní technika dirigentů, výborné 
výkony některých jedinců, i v úspěšnosti střelby za tři body na tento věk až překvapivě. 
Možnosti zlepšování – nepřeceňovat v tomto věku  systémy  před individuelními činnostmi, 
pohyb do protiútoků se zapojením většího počtu hráček – nejen dirigent, zejména tým Ostravy 



zde má rezervu, stejně jako čekání dirigentů (rozehrávaček) na první přihrávku ve stoje (platí 
pro všechny) – brzdí se tím hra a hlavně není to dobrý  návyk. Zlepšení  útočného 
doskakování (výjimky Štrudlová, Němcová), stejně jako krytí hráče po střelbě, zlepšení a 
hlavně zrychlení v cvalovém couvání  při krytí hráče s míčem, krytí hráče bez míče na čáře 
pro TH. 
 
 
 
Zprávu podává Miroslav Vondřička – delegát KM   

 


