Zpráva delegáta ČAMB

NF U 11MIX

Národní finále Minibasketbalu
U11 MIX

Místo konání: Žďár nad Sázavou
Datum konání: 26. – 28. 4. 2019

Haly:
•

Hala 1 TJ, Jungmanova 8, Žďár nad Sázavou

•

Hala 2. ZŠ, Komenského 4, Žďár nad Sázavou

Účastníci:
Skupina A :
BK Ústí nad Orlicí trenér: Novák Jan, asistent: Šorf Martin
SK Renocar Podolí Wiedner Jan, asistent: Procházková Petra
Pandy Čelákovice trenér: Michaela Uhrová

Skupina B:
BA Tygři Louny trenér: Jakub Hnátek, asistent: Martin Jakeš
SŠB Pardubice trenér: Janišová Aneta, asistent: Kryšpínová Michaela
BK Vlčata Žďár trenér: Rosecký Tomáš, asistent: Sedlák Jaroslav
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Skupina C:
BC Vysočina trenér: Rokos Petr, asistent: Novák Ivo
BA Sparta Praha trenér: Novotný Miroslav, asistent: Markéta Kloseová
BKK Holýšov trenér: Pelikánová Zuzana, asistent: Svěráková Lucie

Skupina D:
BŠ Tygři Praha trenér: Mach Tomáš, asistent: Michaela Tvrdíková
BK Vyškov trenér: Paluda Dalibor, asistent: Kuhn Martin
TBS Přerov trenér: Filipová Eva, asistent: Ivan Fašánek

PŘEHLED VÝSLEDKŮ:
Pátek: 26. 4. 2019

ČAS

HALA 1

Výsledek

10:45

BK Ústí nad Orlicí - Pandy Čelákovice

41 : 85

12:15

BC Vysočina - BA Sparta Praha

77 : 6

13:45

Renocar Podolí - BK Ústí nad Orlicí

58 : 54

15:15

BK Holýšov - BC Vysočina

28 : 60

16:45

Renocar Podolí - Pandy Čelákovice

31 : 82

18:15

BA Sparta Praha - BK Holýšov

25 : 69

ČAS
10:45
12:15
13:45
15:15
16:45
18:15
20:00

HALA 2
SŠB Pardubice - BK Vlčata Žďár
BŠ Tygři Praha - TBS Přerov
BA Tygři Louny - SŠB Pardubice
TBS Přerov - BK Vyškov
BK Vlčata Žďár - BA Tygři Louny
BK Vyškov - BŠ Tygři Praha
Slavnostní zahájení HALA 1

Výsledek
56 : 94
65 : 41
82 : 63
42 : 78
53 : 73
39 : 52
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Sobota: 27. 4. 2019

ČAS
9:00
10:40
12:20
14:00
15:40
17:20
19:30
ČAS
9:00
10:40
12:20
14:00
15:40
17:20

HALA 1
BK Ústí nad Orlicí - SŠB Pardubice
Q 1 - Pandy Čelákovice - BK Holýšov
Q 3 - BC Vysočina - Renocar Podolí
BK Ústí nad Orlicí - BA Sparta
SF 1 - Pandy Čelákovice - BA Louny
SF 2 - BC Vysočina - BŠ Tygři Praha
Doprovodný program
HALA 2
BA Sparta - TBS Přerov
Q 2 - BA Tygři Louny - BK Vyškov
Q 4 - BŠ Tygři Praha - BK Vlčata Žďár
SŠB Pardubice - TBS Přerov
5. - 8. místo - BK Holýšov - BK Vyškov
5. - 8. místo - Renocar Podolí -BK Vlčata Žďár

Výsledek
65 : 55
82 : 24
39 : 33
89 : 15
57 : 45
35 : 61
Výsledek
17 : 42
74 : 39
73 : 51
85 : 49
40 : 73
51 : 53

Neděle: 28. 4. 2019

ČAS
9:30
11:20
13:10
15:30
ČAS
9:00
10:40
12:20

HALA 1
Utkání o 9-12. místo - SŠB Pardubice - BA Sparta
Utkání o 3-4. místo - BA Tygři Louny - BC Vysočina
Finále - BŠ Tygři Praha - Pandy Čelákovice
Slavnostní zakončení
HALA 2
Utkání o 9-12. místo BK Ústí nad Orlicí - TBS Přerov
Utkání o 7-8. místo Renocar Podolí - BK Holýšov
Utkání o 5-6. místo BK Vlčata Žďár - BK Vyškov

Výsledek
67 : 32
59 : 42
62 : 65
Výsledek
79 : 32
57 : 29
60 : 53

KONEČNÉ POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pandy Čelákovice
BŠ Tygři Praha
BA Tygři Louny
BC Vysočina
BK Vlčata Žďár
BK Vyškov
SK Renocar Podolí
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8. BKK Karpem Holýšov
9. BK Ústí nad Orlicí
10. SŠB Pardubice
11. TBS Přerov
12. BA Sparta

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE
1. Driblinková dráha
2. Stavění kostek
3. Střelba na koš
4. Přetahování lanem
Doprovodný program pořadatelé vymysleli dětem na míru a na čtyřech stanovištích soutěžily
v obratnostních disciplínách, kde mohly prokázat nejen basketbalové dovednosti. Kladně hodnotím
i týmové pojetí, kde si děti mohly navzájem fandit a podporovat jeden druhého. Vůbec nevadilo, že
z doprovodného programu nevzešel žádný vítěz a odměněni tak byly všichni, kdo se zúčastnili.

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
Moravec Nicolas (BA Tygři Louny)
Hynský David (BC Vysočina)
Bodláková Petra (Pandy Čelákovice)
Podrazil Lukáš (BS Tygři Praha)
Bodlák Martin (Pandy Čelákovice)
MVP
Záhořík Vavřinec (BS Tygři Praha) a Bohuslavová Aneta (Pandy Čelákovice)
NEJLEPŠÍ STŘELEC
Záhořík Vavřinec (BS Tygři Praha) a Metyšová Bohdana (BK Ústí nad Orlicí)
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CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A JEJICH
VÝKONOSTI
PANDY ČELÁKOVICE - Družstvo, které vynikalo týmovou hrou a výbornými basketbalovými
dovednostmi. Hráči/ky dobře driblovaly oběma rukama a na tuto kategorii si výborně přihrávaly.
Družstvo praktikovalo celoplošnou osobní obranu, z které po zisku míče rychle přecházely
přihrávkami do rychlého protiútoku. Díky dobře zvládnuté technice driblinku s hlavou na hoře
s přehledem řešili přesilové situace. V postupném útoku se kromě překonání obránce hrou 1na1
snažily i o kombinaci hoď a běž.

BS TYGŘI PRAHA – Tým se po celý turnaj prezentoval výbornou osobní obranou po celém hřišti.
Ve svém středu měl vysoké dominantní hráče, kteří přehrávali soupeře 1na1. Hráči/ky se často
snažili o rychlý protiútok, ve kterém oproti Čelákovicím, hráli více na sílu do koše na úkor
přihrávky na volného spoluhráče. Tým zdobila velká bojovnost, kterou prokázal i ve finále, kde
dokázal stáhnout velký náskok soupeře a utkání zdramatizovat.

BA TYGŘI LOUNY – Družstvo Loun přijelo na turnaj s fyzicky vyspělým týmem, ve kterém
dominovali pod oběma koši vysocí hráči/ky. Tým spoléhal na technicky vybavené hráče, kteří
zakončovali hru 1na1 nebo spolupracovali s „pivoty“, kteří měli pod košem výškovou převahu.
Týmu nechybělo nasazení a zápal do hry (a to ani trenérům), v obraně však často odstupovaly do
vymezeného území, což je v této kategorii na škodu.

BC VYSOČINA – Družstvo Vysočiny přijelo na turnaj s velmi vyrovnaným kádrem, který se opíral
o týmovou hru jak kluků, tak holek. Přesto děvčata na hřišti byly daleko častěji vidět v akci a tvořily
hru. Tým praktikoval celoplošnou osobní obranu, kterou v některých případech zatahoval až příliš
do vymezeného území. Velká bojovnost provázela tým po celé mistrovství, a proto je vynesla na
pěkné, přesto nepopulární čtvrté místo.

BK VLČATA ŽĎÁR – Domácí tým se se na NF prezentoval sympatickými výkony. Hráči/ky
předváděli rychlý bojovný basketbal, což byla jejich největší zbraň, neboť nepatřily k nejvyšším
týmům. Do hry dokázali zapojit a zápasovou zátěž rozložit mezi 21 dětí, což je chválihodné. Tým
v obraně vytvářel velký tlak na hráče s míčem, z čehož těžil i v útočné fázi.

BK VYŠKOV – I když družstvo postupovalo jako 3. tým kvalifikace JMK, dokázalo postoupit ze
skupiny a bojovat o hezké umístění. Tým se prezentoval bojovností a velkým nasazením. V každé
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pětce se opíral o individuální výkony jednoho až dvou hráčů, kteří převyšovali ostatní.
V postupném útoku se snažil o hru 1na1 nebo kombinaci hoď a běž.

SK RENOCAR PODOLÍ – Družstvo Podolí sázelo na osobní obranu po celém hřišti s rychlým
přechodem do útoku. Hráči/ky však často v přechodové fázi brzdila zbrklost a technické přestupky
jako kroky, přenášení míče nebo přerušovaný driblink. Tým praktikoval častou hru 1na1 založenou
na individuálních činnostech jednotlivých hráčů.

BKK KARPEM HOLÝŠOV – Družstvo s rozdílnou výkoností jednotlivých hráčů dané věkem a
zkušenostmi. S lepšími soupeři často zaostávalo 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. Družstvu nechybělo nasazení a velká bojovnost.

BK ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Tým složený z hráčů Litomyšle a Ústí podával během turnaje dobré
výkony, nevyšla mu však základní skupina, která ho odkázala do bojů o 9-12. místo. Tým má ve
svém středu individuálně vyspělé hráče, kteří tým výrazně táhly v útoku na úkor dalších hráčů, kteří
se do hry skoro nezapojili. Tým předváděl bojovnou obranu po celém hřišti.

SŠB PARDUBICE - Družstvo s méně zkušenými nebo mladšími hráči. Hráči měli zvládnuté
základní dovednosti, ale při těsné obraně nebo maximálním úsilí ztráceli přehled o hře a
spoluhráčích. Tým často doplácel na nevyrovnanost týmu v útočných dovednostech, v obraně se
prezentovali celoplošným bráněním 1na1.

TBS PŘEROV- Tým na první pohled plný hráčů/ček vysokého vzrůstu, kterému nechybělo
nadšení do hry. Potýkal se však s nezkušeností hráčů, kteří často v zápalu utkání nezvládali
zpracovat míč a dopouštěli se tak často technických prohřešku, jako jsou kroky nebo přenášený
driblink. Hráči/ky však ve všech utkáních bojovali o každý a míč.

BA SPARTA PRAHA – Družstvo s převahou holek v týmu, které se nebojácně vrhaly do bojů
s často vyššími i silnějšími kluky. Klub se účastnil také NF U11 kluků a tak do Ždáru přijel s těmi
méně zkušenými. Týmu nechyběla bojovnost, ale v soubojích 1na1 s dominantními hráči ostatních
týmů značně ztrácel.
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Všechny týmy se na NF prezentovaly kvalitními výkony, které byly postavené na bojovnosti a
nasazení. Děti ukázaly velký zápal pro hru, což je hlavním příslibem do dalších let. V této kategorii
je každý odehraný rok velmi znát, a tak se často týmy potýkaly s nevyrovnanou výkonností
jednotlivých hráčů/ček v týmu. Chtěla bych pochválit trenéry, že se až na výjimky, nepouštěly do
taktických tahů, jak slabší hráče „uklidit“ stranou, ale nechaly jim volnou ruku, aby se i za cenu
ztrát a chyb, mohly hru užít a nasbírat nové zkušenosti. Velkou týmovou sehranost prokázalo
družstvo Čelakovic, které výborně kombinovalo v útočné fázi, a tento recept jim vynesl zlaté
medaile. Všechny týmy měly ve svém středu dobře individuálně vybavené hráče/ky, kteří mají
zvládnuté základní dovednosti (driblink s krytím míče, přihrávku, 1na1). Všechna družstva se
snažila bránit po celém hřišti. Velice kladně hodnotím, že žádné z družstev, ani při větším bodovém
rozdílu, utkání nevzdávalo a bojovalo do závěrečného hvizdu. Za to stejné chválím i fanoušky a
rodiče, kteří jim v tu dobu nepřestávali fandit a po zápasech odměnili jejich snahu.

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE
Národní finále mixů se odehrávalo ve Žďáru nad Sázavou, a pořádajícími byli místní Vlci. Všechny
ceremoniály a finálová utkání se konala v městské sportovní hale, druhým místem pro utkání skupin
byla tělocvična ZŠ Komenského. Obě tělocvičny poskytly NF důstojné zázemí jak pro hráče, tak i
pro fanoušky. Na obou místech se nacházel bufet s občerstvením a byly v docházkové vzdálenosti
od ubytování účastníků. Stravování a ubytování bylo zajištěno na internátu SPŠ a VOŠ Žďár n.S.,
za přijatelné ceny s odpovídající kvalitou.
Organizátoři se turnaje zhostili velmi dobře, k dispozici měli početný realizační tým, který
zajišťoval hladký průběh turnaje a až na drobná zdržení se jim to dařilo. Návštěvníci měli
k dispozici tištěný program, informace a výsledky mohli najít na přehledném webu turnaje.
Zahajovací ceremoniál se uskutečnil v městské hale, která nabízí dostatečně prostornou plochu i
hlediště a k úžasu všech zúčastněných se ho zúčastnila jedna z největších sportovních osobností
moderní doby rychlobruslařka Martina Sáblíková, která dětem nejdříve popřála sportovní úspěchy
v turnaji a pak rozdávala autogramy a fotila se s dětmi do pozdních hodin.
Na všech utkáních byl k dispozici hlasatel, který představoval hrající týmy. Velice kladný ohlas
získalo moderování utkání na městské hale, které dodalo utkáním velký náboj i v hledišti. V každém
utkání byli trenéry vybráni a oceněni nejlepší hráči jednotlivých týmů. Všechny týmy měly
k dispozici pitný režim na každé utkání. Malými nedostatky na celém turnaji tak může být jen
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nezajištění přenášení aspoň finálových utkání na TVcom, jinak se turnaj opravdu podařil.
Závěrečné oceňování za účasti starosty Žďáru nad Sázavou a bývalé basketbalové reprezentantky
Markéty (Mokrošové) Bednářové dodalo turnaji punc výjimečnosti a jak účastníci, tak organizátoři
byli diváky odměněni bouřlivým potleskem.

HODNOCENÍ ROZHODČÍCH
Turnaj řídila skupina mladých rozhodčích, kteří bez větších problémů dokázali utkání správně vést.
Problémy jim ze začátku dělala jen velká hlučnost fanoušků, kteří děti podporovali, na což se
v průběhu turnaje dokázali adaptovat. Všechna utkání se odehrála bez výrazných problémů.
Rozhodčí dobře komunikovaly s dětmi i trenéry - odváděli dobrou práci.

DOPORUČENÍ
Doporučení pro ČAMB:
-

doporučit pořadatelům on-line přenosy TVcom minimálně na boje o medaile.

-

pokračovat ve vzdělávání trenérů a projektu „BEZ FAULU“ nese ovoce

Doporučení pro trenéry:
-

dbát na individuální činnosti hráčů (přihrávka oběma rukama, driblink a zakončení správnou
rukou, driblink a změny směru v plné rychlosti, těsná obrana jak na hráče s míčem, tak i
hráče bez míče, hra 1na1)

-

vychovávat rodiče a hráče pro fandění v duchu fair play

-

snažit se na hráče působit pozitivně a spíše je motivovat než vyčítat chyby

-

vést děti k vzájemné podpoře a povzbuzování

-

účastnit se zahajovacích a hlavně závěrečného ceremoniálu

ZÁVĚR
Bylo krásné sledovat naplněnou fandící halu po celou dobu národního finále, diváci a děti dokázaly
vytvořit skvělou atmosféru a těší mě, že se celý turnaj nesl v přátelském duchu. Poděkování patří
všem hráčům a hráčkám za předvedené výkony a bojovnost, trenérům za pozitivní vedení, rodičům
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za podporu (při utkání i v životě), rozhodčím i organizátorům za skvělou práci a v neposlední řadě
ČBF a ČAMB za podporu.

Foto z NF U11 MIX naleznete zde:
https://www.basketzdarns.cz/fotogalerie-video

Delegát ČAMB: Mgr. Veronika Wienderová, Ph.D
V Brně dne 9. 5. 2019
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