Národní finále Nejmladší minimix (ročník 2005 a mladší)
Místo konání: Brno
Datum konání: 22. – 24. 4. 2016
Haly:
• Hala Morenda (Vídeňská 470/9)
• ZŠ Nám. Svornosti (Nám. Svornosti 7)
• Hala Rosnička (Horákova 3080/7 )
Účastníci:
1. BA 2006' Roudnice nad Labem (Severočeská oblast)
trenér:
Malcová Michaela
asistent:
Horňák Filip
2. BA Sparta Praha (hl. město Praha)
trenér:
Zach David
asistent:
Zachová Ludmila
3. Basket Poděbrady (Středočeská oblast)
trenér:
Leopold Milan
asistent:
Leopoldová Iva
4. JBC Brno (Jihomoravská oblast)
trenér:
Hauf René
asistent:
Koudelka Jakub
5. Jiskra Kyjov (Jihomoravská oblast)
trenér:
Pecka Dalibor
asistent:
Mořická Věra
6. SK Renocar Podolí (Jihomoravská oblast)
trenér:
Wiedner Jan
asistent:
Lošťák Jan
7. SKB Rokycany (Západočeská oblast)
trenér:
Kalabza Petr
asistent:
Binder Pavel
8. Sokol Nová Paka (Východočeská oblast)
trenér:
Bezstarosti Petra
asistent:
Mareček David
9. SŠB Pardubice (Východočeská oblast)
trenér:
Machytka Jan
asistent:
Cupalová Kristýna
10. Sokol Pražský (hl. město Praha)
trenér:
Kološ Jakub
asistent:
Ferbasová Michala
11. Tigers Basketball České Budějovice (Jihočeská oblast)
trenér:
Kos Marek
asistent:
Šimonek Milan
12. TOROLA Basket Team Příbor (Severomoravská oblast)
trenér:
Bukovjan Robert
asistent:
Zlevorová Pavla

PŘEHLED VÝSLEDKŮ:
Pátek 22. 4. 2016
Skupiny:
A
Jiskra Kyjov
SŠB Pardubice
TOROLA Basket Team Příbor

86:19
17:95
42:62

SŠB Pardubice
TOROLA Basket Team Příbor
Jiskra Kyjov

24:102
56:31
88:24

JBC Brno
BA 2006´ Roudnice nad Labem
Tigers Basketball Č. Budějovice

B

BA 2006´ Roudnice nad Labem
Tigers Basketball Č. Budějovice
JBC Brno

C

Sokol Nová Paka
Sokol Pražský
SKB Rokycany

61:44 SKB Rokycany
37:57 Sokol Nová Paka
52:24 Sokol Pražský

D

BA Sparta Praha
SK Renocar Podolí
Basket Poděbrady

65:37 SK Renocar Podolí
47:30 Basket Poděbrady
25:67 BA Sparta Praha

Sobota 23. 4. 2016
ČTVRTFINÁLE

Jiskra Kyjov
JBC Brno
TOROLA Basket Team Příbor
Tigers Basketball Č. Budějovice

69:16
66:46
62:70
22:88

SEMIFINÁLE

Sokol Nová Paka
Jiskra Kyjov

BA Sparta Praha
JBC Brno

44:55
52:70

SKB Rokycany
SK Renocar Podolí
Sokol Nová Paka
BA Sparta Praha

9. -12. MÍSTO

5. -8. MÍSTO

SŠB Pardubice
BA 2006´ Roudnice nad Labem

46:50

44:61

Sokol Pražský
Basket Poděbrady

TOROLA Basket Team Příbor
SKB Rokycany

73:31 Tigers Basketball Č. Budějovice
37:57 Sokol Renocar Podolí

Neděle 24. 4. 2016
utkání o 11. místo
SŠB Pardubice - BA 2006´ Roudnice nad Labem

24:55

utkání o 9. místo
Sokol Pražský - Basket Poděbrady

41:61

utkání o 7. místo
Tigers Basketball Č. Budějovice - SKB Rokycany

52:29

utkání o 5. místo
TOROLA Basket Team Příbor - SK Renocar Podolí

66:65pp

utkání o 3. místo
Sokol Nová Paka - Jiskra Kyjov

20:49

utkání o 1. místo – finále
BA Sparta Praha - JBC Brno

79:81pp

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE (pravidla + výsledky)
1. DVOJTAKTY
5 hráčů (nabíhačka), 5 míčů, 15x dvojtakt zprava, 15x dvojtakt zleva, nejlepší čas vyhrává
Vítězný tým: Basket Poděbrady
Hráči: Hamplová Tereza, Černá Lucie, Kouba Vojtěch, Skryja Tomáš, Jirsárová Karin
2. SLALOM
5 hráčů v zástupu, 1 míč, 10 kuželů, každý hráč musí provést slalom a trefit se do vymezeného
místa na zdi, poté slalom zpět, nejlepší čas vyhrává
Vítězný tým: Jiskra Kyjov
Hráči: Mezihoráková Adéla, Hudeček Adam, Gruber Filip, Zapletal Adam, Mořický Tomáš
3. STŘELBA NA KOŠ
5 hráčů v zástupu, 2 míče, 4 pozice - z každé pozice musí padnout 5 košů, vyhrává nejlepší čas
Vítězný tým: Basket Poděbrady
Hráči:Vrchota Cyril, Petrželková Linda, Douba Ondřej, Leopoldová Barbora, Jarkovská Klaudie
4. TRESTNÉ HODY
15 hráčů a 2 trenéři, každý hráč vystřelí 1 trestný hod (každý koš za 1 bod), trenéři jdou jako
poslední, mají taky pouze 1 střelu (koš za 2 body), vyhrává tým s největším počtem bodů

Vítězný tým: SK Renocar podolí

KONEČNÉ POŘADÍ
1.JBC Brno
2.BA Sparta Praha
3. Jiskra Kyjov
4. Sokol Nová Paka
5. TOROLA Basket Team Příbor
6. SK Renocar Podolí
7. Tigers Basketball České Budějovice
8. SKB Rokycany
9. Basket Poděbrady
10. Sokol Pražský
11. BA 2006´ Roudnice nad Labem
12. SŠB Pardubice
DOPORUČENÍ HRÁČI K DALŠÍMU SLEDOVÁNÍ
V této věkové kategorii je velmi předčasné dávat doporučení, neboť hráči/hračky, kteří nyní
vynikají, nemusejí být díky rozdílné rychlosti dospívání za čas vidět, ale svými dovednostmi určitě
upoutali moji pozornost.☺
ALL STARS - Lukáš Michna (TOROLA Basket Team Příbor)
Ondřej Cogan (Sokol Nová Paka)
Adéla Mezihoráková (Jiskra Kyjov)
Sandra Dubjaková (BA Sparta Praha)
Krinke Šimon (JBC Brno)

MVP - Michal Slovák (JBC Brno)
Mimo MVP a hráče z All Stars moji pozornost upoutal Daniel Střílka (BA Sparta) a Adam Zapletal
(Jiskra Kyjov).
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A JEJICH VÝKONOSTI
JBC BRNO – Družstvo stavělo na hře 1na1 svých dominantních hráčů Michala Slováka a Šimona
Krinke, kteří přehrávali obranu soupeře svými dovednostmi. Proti silným soupeřům se u družstva
vytrácelo kolektivní pojetí hry, se slabšími soupeři se do hry zapojili i další hráči/ky. Družstvo
praktikovalo kvalitní obranu po celém hřišti.

BA SPARTA PRAHA - Družstvo zaujalo týmovým pojetím hry. Hráči/ky dobře spolupracovaly a
hledaly volné spoluhráče, nebály se hry 1na1. Tým tvořily až na jednu výjimku hráči/ky roč. nar.
2005 což na výšce a vyspělosti hry bylo znát. Tým praktikoval kvalitní obranu po celém hřišti,
v některých případech si hráči/ky až moc pomáhaly držením rukama.
JISKRA KYJOV - Družstvo stavělo na agilitě a rychlosti svých hráčů/ek. Soupeře přehrávalo
rychlým přechodem do útoku a agresivní obranou s napadáním míče. Ve svém středu má dobře
technicky vybavené hráče, kteří však zatím moc nevyrostli.
Obecně nejlepší tři družstva přehrávala soupeře svoji vyspělostí a dobře zvládnutými individuálními
dovednostmi, hráči driblují se zvednutou hlavou a nachází volné spoluhráče, dokáží obejít soupeře
1na1 a zakončit dvojtaktem z obou stran koše, k vidění byla i spolupráce dvou hráčů jako hoď a
běž. Mají základy vyběhnutí do rychlého protiútoku. V obraně vytvářejí tlak na míč, čímž nutí
soupeře k chybám. Zahušťují prostor pod košem při úniku soupeře.
Skupina 4 -8 (Sokol Nová Paka, TOROLA Basket Team Příbor, SK Renocar Podolí, Tigers
Basketball České Budějovice, SKB Rokycany) Družstva s rozdílnou výkoností jednotlivých hráčů,
při vzájemných střetnutích předváděla nádherný, vyrovnaný bojovný basketbal. S lepšími soupeři
často zaostávala ve vyrovnanosti kádru. Ve svém středu mají dobře individuálně vybavené hráče,
kteří mají zvládnuté základní dovednosti (driblink s krytím míče, přihrávku, 1na1). Do rotace
zapojují i mladší a méně zkušené hráče, kteří se však častěji dopouštějí chyb, které zkušený soupeř
dokázal potrestat. Všechna družstva se snažila bránit po celém hřišti a nabrané zkušenosti určitě
zúročí v následující sezóně.
Skupina 9-12 (Basket Poděbrady, Sokol Pražský, BA 2006´ Roudnice nad Labem, SŠB Pardubice)
Družstva s méně zkušenými nebo mladšími hráči. V této kategorii je každý rok znát. Hráči mají
zvládnuté základní dovednosti, ale při těsné obraně nebo maximálním úsilí ztrácejí přehled o hře a
spoluhráčích. Žádné z těchto družstev však ani při větším bodovém rozdílu utkání nevzdávalo a
bojovalo do závěrečného hvizdu. Bylo vidět, že basket děti baví.
HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE
Dle mého názoru, se Národní finále mini MIX ještě v Brně nekonalo. Organizátoři se tohoto
úkolu zhostili bravurně. Kvalitní web po grafické i obsahové stránce, (www.u11mix.cz), informace
a orientační mapy k dopravě a ubytování. Výsledkový servis, kde každý viděl informace ihned po
skončení utkání, fotodokumentace od profesionálního fotografa. Organizátoři nezapomněli ani na
sociální sítě, kde přinášeli zajímavosti a videa přímo z jednotlivých utkání.
Turnaj se odehrál na třech halách, které měly odpovídající zázemí. Do příštího ročníku bych
doporučila organizátorům nahrazení tělocvičny ZŠ nám. Svornosti za jinou halu z kapacitních
důvodů pro diváky.
Navzdory velkému městu jako je Brno, bylo ubytování vhodně zvolené v rámci dostupnosti
do všech hal. Stravování bylo zajištěno v domově mládeže Čichnova 982/23, 624 00 Brno, které
bylo hodnoceno od účastníků NF dobře.
V rámci turnaje organizátoři připravili vložené dovednostní soutěže, které byly pojaty
netradičně, protože bylo potřeba zapojit celý tým a trenéry. (slalom, střelba na koš, dvojtakty,
trestné hody). Tyto soutěže přišli podpořit hráči KNBL a děti mezi soutěžemi měly šanci získat
podpis nebo se vyfotit.
Pozitivně hodnotím:
• bohatý program na slavnostní zahájení s účastí 1. náměstkyně primátora statutárního města
Brna ing. Liptákové
• online přenosy na tvcom.cz (kromě ZŠ nám. Svornosti)
• ocenění nejlepšího hráče každého utkání s následným rozhovorem na Youtube

•
•
•
•
•

okamžitý výsledkový servis pomocí sms trenérům každého zúčastněného týmu
profesionální fotografie
ocenění pro nejlepší hráče utkání, nejlepší hráče týmů, All-star, MVP
posezení trenérů s rautem
nabídka široké škály doprovodného programu se zvýhodněnými cenami (AQUAPARK

KOHOUTOVICE, ZOO BRNO, HRAD A PEVNOST ŠPILBERK, KOSTNICE POD SVATÝM
JAKUBEM, MINCMINSTROVSKÝ SKLEP, STARÁ RADNICE (Věž - Rozhledna), VIDA
CENTRUM, BRNĚNSKÁ PŘEHRADA- parník)
Negativní ohlasy byly pouze na absenci online přenosů z tělocvičny ZŠ nám Svornosti a neúčasti 3 týmů na
slavnostním zahájení, z důvodu pozdějších utkání a následné večeři dětí.

HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH
Organizátorům se vyplatilo pozvání kvalitních rozhodčích, kteří utkání dobře řídili, oproti krajským
soutěžím, které pískají často začínající rozhodčí, tento krok kvituji. Od počátku rozhodčí nastavili
jasná pravidla, aby nedocházelo ke zbytečným nejasnostem. Na utkání o umístění dohlížel na
Morendě komisař p. Cígler. Rozhodčí se dobře vypořádali i s pravidlem obranných 3 vteřin, které
bylo trenéry často i zbytečně reklamováno. Rozhodčí se výborně přizpůsobili této věkové kategorii
a utkání měla spád i při větším rozdílu ve skóre. U zkušenějších týmů bych se pouze více zaměřila
na drobné prohřešky, jako jsou kroky při úniku do koše, přenášený driblink a držení hráče rukama
v obraně.
Doporučuji zanést do pravidel minibasketbalu, specifika jak se hrají mix turnaje (poměr holek a
kluků 2-3, 3-2), aby se rozhodčí měli o co opřít (nikde jsme dohledali).

ZÁVĚR, DOPORUČENÍ, RŮZNÉ
Celý turnaj se z mého pohledu vydařil, až na výjimky se utkání odehrávala v přátelské
sportovní atmosféře. Chválím kluby za zapojení rodičů a fanoušků, kteří vytvářeli dětem výbornou
atmosféru a ocenili děti i při prohraných utkáních. Námitku mám, vzhledem k zákazu přestupů
nejmladších dětí na začátku sezóny, ke spojení dvou pražských klubů před mistrovstvím (Sokol
Pražský + Nusle Praha) vzhledem k dětem jsem určitě ráda, že se turnaje zúčastnily, ale dokáži si
živě představit rekce ostatních, pokud by tým bojoval třeba o medaile. Organizačně dobře zvládnuté
a určitě doporučuji Brno pro pořádání akcí podobného typu.
Krásné mistrovství zakončené neuvěřitelným finále, které rozhodlo až 3. prodloužení a super
atmosférou.
Doporučení pro ČAMB a trenéry
- časté přenášení míče při driblinku, u dětí se z toho stává špatný návyk už v tomto nízkém věku
- omezit kroky při zahájení úniku, často plynoucí z vysokého driblinku a špatného postoje
- pracovat na zdokonalení driblinku s hlavou na hoře i slabší rukou o zakončení ani nemluvě
- zapojení více hráčů na hřišti, např. aspoň dvě přihrávky v postupném útoku
- pomalu se zažívá pravidlo 3 obraných vteřin, pokračovat ve vzdělávání trenérů ve významu tohoto
pravidla
Delegát ČAMB: Veronika Wiednerová

Fotografie:

Slavnostní zahájení

Z utkání

Soutěžní večer

Radost vítězného a předávání individuálních cen

Zakončení

