
Postřehy z ME 2001 kadetek ročníku narození 1985

Špičkové týmy (Rusko, Francie, Chorvatsko, ale i další – i když ne v tak výrazném počtu) byly proti týmu ČR
v převaze především v hmotnosti a tím síle v osobních soubojích. Obecná hmotnost daná v tomto věku
somatotypem, nikoli posilováním

1.

U řady týmů se projevuje zvýšená aktivita v útočném doskakování (prakticky po každém pokusu doskakují tři hráčky
a jdou velmi důsledně za míčem – nestojí pasivně) a následně agresivním napadáním (i s za cenu osobní chyby)
soupeře, který doskočil míč. I tato činnost souvisí se silou a hmotností.

2.

Velmi často produkovaly týmy zónovou obranu ( 3–2 , 2–3 , 2–1–2 ), nejvíc Litva, Jugoslávie, Itálie a Španělsko,
jako taktickou variantu Francie a Rusko. Přes výhody zónové obrany hrál tým ČR důslednou osobní obranu
s odstupováním a jeho týmová obrana byla velmi kvalitní, asi lepší než jinými týmy hraná zóna.

3.

O presink 2–2–1 se pokoušelo nejčastěji Slovensko, ale bylo úspěšné jen na soupeřově polovině, pokud nezískalo
míč na útočné polovině, byla obrana na vlastní polovině velmi průchodná. Francie použila pres jen v utkání
s Jugoslávií, jinak prakticky používán nebyl natolik, aby byl komentován.

4.

Všechny týmy disponovaly větším počtem lepších střelkyň z dálky (za tři body), hráčky také měly v této činností víc
odvahy, sebevědomí. Daleko větší než naše děvčata. Nejvíc vynikalo v této činnosti Slovensko, Francie, Rusko, ale i
Bulharsko, Chorvatsko.

5.

Týmy Itálie, Španělska i Jugoslávie produkovaly snad až příliš ortodoxně organizovanou hru, která byla hrána až na
úkor využití kvalitních hráček, které v týmech hrály.

6.

Týmy Lotyšska, Francie, Ruska, Chorvatska, Jugoslávie, Maďarska i Itálie působily velmi vyhraným herním projevem
– přípravné zápasy (souvisí to se střelbou a také s dlouhodobou přípravou).

7.

Většina podkošových hráček je daleko důraznějších v boji o pozici (uvolňování pro přihrávku na místě), u nás je spíš
chybou předčasné zahájení úniku ještě v době, kdy hráčka nemá v ruce míč – tím je zvýhodňován obránce soupeře.

8.

Obecně – týmy měly větší počet vyrovnaných hráček (proti ČR) na všech postech, tím je dána možnost vydržet se
silami až do konce tak namáhavého turnaje jako je ME.

9.

V útoku byl používán klasický způsob s jednou rozehrávačkou, dvě křídla, dvě hráčky pod košem s tím, že vyšší
křídlo umí hrát jako podkošový hráč.

10.
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