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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - NÁRODNÍ FINÁLE U12
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
29.4.- 1.5. 2016 ,Český Brod + Sadská
2 haly: hala Slavoje Český Brod, hala ZŠ Sadská
Vséčhny haly byly véličé dobré vybavény, jak stahovačím zarízéním na minibaskét, tak
vyslédkovymi tabůlémi a dostatéčnym počtém satén. Ménsím handičapém byl maly prostor pro
divaky, čoz byl Problém zéjména pri zavéréčném dnů. Jinak to nébylo na zavadů.

ÚČASTNÍCI FESTIVALU 2016 (jména trenérů)
Slavoj Český Brod –– organizator NF – Jakůb Nékolny, Anna Stůčhlíkova
ŠBK Sadská – vítéz oblasti Strédní Čéčhy – Blanka Zanova, Jan Hojka
BSK Continental Jičín – 2. z oblasti Vyčhodní Čéčhy –David Stréůbél, Pétr Vsétéčka
Sokol Hradec Králové – vítéz oblasti Vyčh. Čéčhy – Jan Úhlír, Mičhaéla Kozůsníkova, Mičhaéla
Vaníčkova
Basket Ostrava – vítéz oblasti Sévérní Morava – Tomas Martiník, Íréna Vyvléčkova
Levhartice Chomutov – vítéz oblasti Sévérní Čéčhy - Jitka Bačhorova + Kamila Bačhorova
USK Praha – vítéz Prazského préborů – Jakůb Véčérka, Martina Réjčhova
BA Sparta – 2. z Prahy – Pavél Sénk, Lůdmila Začhova
DBaK Plzeň – vítéz oblasti Zapadní Čéčhy – Íréna Piksova, Pvél Stičha
BK Strakonice – vítéz oblasti Jizní Čéčhy – Jaroslava Bérnasova, Radka Drnkova
Žabiny Brno – vítéz oblasti Jizní Morava – Eva Krivankova, Íva Andréasova
TJ OP Prostějov – vítéz oblasti Strédní Morava – Zéliko Zivkovič, Martina Kalabova

Tucet celků bylo rozděleno do 4 skupin po třech účastnících, Dále se hrálo vyřazovacím
způsobem. Do čtvrtfinále postoupily z každé skupiny dva týmy. Třetí týmy ve skupinách
hrály o 9. - 12. místo. Tady bych doporučoval, aby ve skupině o 9. - 12. místo hrál každý
s každým, a ne jen semifinále a utkání o konečné pořadí. Týmy na 9. - 12. místě, pak
hrají o jedno utkání méně a hrát v sobotu jen jedno utkání je málo.
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VÝSLEDKY TURNAJE
Skupina „A“
Sokol Hradec Králové – Prostějov

115: 16

Prostějov – Sadská

31: 102

Sadská – Hradec Králové

19: 132

Skupina „B“
Žabiny – Jičín

49:63

DBaK – Jičín

48:68

Žabiny – DBaK

65:32

Skupina „C“
Strakonice – BA Sparta

57:32

BA Sparta – Ostrava

90:33

Ostrava – Strakonice

9:96

Skupina „D“:
USK – Český Brod

151:20

Chomutov – Č. Brod

107:20

USK – Chomutov

85:61
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Čtvrtfinále:
Hradec Králové – Sparta
Jičín – Chomutov
Žabiny – USK
Sadská – Strakonice

86:44
83:63
65:54
65:84

Semifinálové kolo:
o 1. - 4. místo:
Žabiny – Strakonice
Hradec Králové – Jičín
o 5.- 8. místo:
USK – Sadská
Sparta – Chomutov

37:62
125:42

55:56
85:61

Skupina o 9.- 12. místo:
Prostějov – Ostrava
DBaK – Č. Brod

45:33
114:28

o 9. místo:
Prostějov – DBaK

21:76

o 11. místo:
Ostrava – Č. Brod

73:44

Zápasy o konečné umístění:
O 7. místo:

USK – Chomutov

72:44

O 5. místo:

Sadská – Sparta

50:80

O 3. místo:

Jičín – Žabiny

61:54

Finále: H. Králové – Strakonice 66:28
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KONEČNÉ POŘADÍ FESTIVALU
1. Hradec Králové
2. Strakonice
3. Jičín
4. Žabiny
5. Sparta
6. Sadská
7. USK
8. Chomutov
9. DBaK
10. Prostějov
11. Basket Ostrava
12. Český Brod

ALL STARS
Jessica Nechanická (č.9) Jičín
Nikola Šafránková (č.24) HK
Zuzana Křížová (č.5) Žabiny
Kateřina Zárubová (č.7) HK
Karolína Hauserová (č.7) Strakonice

MVP
Adéla Junková (č. 13) Strakonice
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CHARAKTERISTIKA DRUŽSTEV A JEJICH VÝKONNOSTI
Sokol Hradec Králové
Potvrdil svoů poziči v čéském zénském minibaskétbalů. Tydén po zisků zlata na NF v katégorii
„Ú11“ slavil triůmf v o rok starsí katégorii. Lvičé mély pomérné vyrovnané obé pétky a jéjičh hrů
dokazalo tvorit vséčh pét hračék na hristi včétné strídajíčíčh, čoz o ostatníčh ůčastníčíčh ríči
nélzé. Sokolky mély vyborné zvladnůty protiůtok, a dobré vyůzívaly vytvorényčh pozič 1 na 1.
Somatičky mají nékolik typové pérspéktivníčh hračék, ktéré sé prosazovaly svoů ryčhlostí na
périmétrů a důrazém a čéntimétry pod kosém. Jéjičh častoů ůtočnoů kombinačí bylo hoď a béz
vé spolůprači rozéhravač – pivot.
Častéčnym zklamaním byla défénzivní činnost, kdé
Vyčhodočésky jako zakladní défénzivní činnost poůzívaly zonovy prés 3 – 1 – 1, čoz odporůjé
zakladní trénérské filozofii minibaskétbalů. Vséčhny soůpéré drtil Hradéč rozdílém trídy a jéjičh
zapasy byly rozhodnůty vétsinoů béhém první čtvrtiny. Hračky mély zvladnůtů baskétbalovoů
téčhniků, driblink obéma růkama i dalsí individůalní činnosti jédnotlivčé. Svoů kvalitoů by
mohly soůpérit i s tymy o dvé katégorié starsími. Otazkoů vsak jé, zdali ténto tym / i ostatní
hradéčké tymy/ némají vrčhol v minizakovské katégorii. Pokůd by tomů tak nébylo, pak by
némohly sčhazét v éxtralizé kadéték. Ténto problém si vsak můsí vyrésit vé vyčhodočéské
métropoli. Néní mi jasné, proč sé Hradéč nézůčastnil slavnostního zahajéní. Holky tak prisly o
péknoů podívanoů, trénéri pak o vséčhny sympatié ostatníčh ůčastníků NF.

BK Strakonice
Zalozily svůj ůspéčh na dobrém vstůpů do tůrnajé, kdyz na ůvod v klíčovém ůtkaní dokonalé
zaskočily prazskoů Spartů, ktéroů nakonéč préhraly čélkém jédnoznačné. Tím si vytvorily
dobroů poziči pro vyrazovačí bojé. Ty vsak také zvladly s noblésoů, kdyz čélkém béz problémů
porazily Sadskoů i brnénské Zabiny. Vé finalé proti Hradči vsak ztratily nadéji na lépsí vyslédék
hnéd v ůvodní kvarté. Pak sičé bojovaly, alé na lépsí vyslédék néz jé prohra o čtyričét bodů to
nébylo. Présto zasloůzí za prédvédéné vykony vélkoů počhvalů. Na jéjičh hérním projévů jé znat,
zé témér čéloů sézonů hraji proti čhlapéčkym tymům, čoz v Sadské a Brodé bézé zbytků zůročily.
V první pétčé hrala prim dvojičé Soůkůpova – Balakova. Jim dobré sékůndovala Haůsérova a
Čadkova. Drůhy sléd tézil zé hry Jůnkové, Manové a Kotrčové. Jihočésky mohly i strídat, a tak
dostaly sanči hračky mladsíčh ročníků, ktéré tím získaly dobroů zkůsénost, ktéra sé bůdé hodit.
Vzhlédém k ménsím postavam mély Jihočésky problémy na doskoků, ktéré sé jim darilo
éliminovat vélkoů bojovností. V obrané hraly čéloplosnoů obranů, pri ktéré získaly spoůstů
míčů, ktéré naslédné končily v soůpérové kosi. Zkůséné trénérčé Bérnasové doporůčůji méné
émotivní komůnikačé s hračkami, i kdyz vím, zé to jé nékdy slozité ůdrzét si čhladné nérvy a
névyboůčhnoůt.
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BSK Jičín
Také vélmi dobré rozéhral tůrnaj. V ůvodní dén porazil pomérné prékvapivé Zabiny a naslédné
i Plzén. To mů vynéslo prvénství v néjvyrovnanéjsí skůpiné „B“. O jičínském ůspéčhů pak
rozhodla čtvrtfinalova vyhra nad Čhomůtovém. V tomto důélů byly svérénkyné koůčé Stréůbéla
lépsí a postůp postavily na důslédném branéní klíčovyčh hračék lévhartič a vétsí vyrovnanosti
kadrů, i kdyz i Jičín spoléhal na své opory. V sémifinalé pak némély jičínské hračky narok na
Hradéč. Čhůť si tak Vyčhodočésky spravily v boji o bronz, kdy podrůhé na NF prédčily brnénské
Zabiny, kdyz si dostatéčny naskok vytvorily na prélomů drůhé a trétí périody. Tím potvrdily, zé
bronz získaly naprosto zasloůzéné. Hra ůvodní séstavy stala na vynikajíčíčh individůalníčh
sčhopnostéčh Néčhaničké, ktéra davala body, branila a hlavné skvélé dirigovala hrů. Néjvétsí
opory načhazéla v tandémů Vsétéčkova – Jézkova, ostaní jiz tak vyrazné nébyly. Vé drůhé pétčé
byla ůstrédní postavoů rozéhravačka a mozék jičínské hry, ČH. Véličhova. Préstozé zatím prílis
névyrostla, ůméla si poradit i vé slozityčh sitůačíčh. Dobré prénaséla trénérské rady na hristé a
byla ryčhla, čoz jí prinéslo spoůstů zisků. Své asisténčé adrésovala prédévsím do růkoů sikovné
krídélničé Folpréčhtové a podkosové spolůhračky Zahorové. Čéloplosna obrana spolů
s vyjiméčnymi osobnostmi prinésla Mankam bronzovoů radost.

Žabiny Brno
Néjlépsí moravsky tym a jédiny koléktiv, ktéry sé probojoval do sémifinalé z drůhé pozičé vé
skůpiné. Vdéčí za to prédévsím čtvrtfinalové vyhré nad ÚSK Praha, kdé Brnanky zréjmé podaly
svůj néjlépsí vykon na tůrnaji. V sémifinalé pak néstačily na Strakoničé, ktéré jé pomérné jasné
préhraly, kdyz si Moravanky nédokazaly poradit s jéjičh agrésivní obranoů a nézmérnoů
bojovností. Ta mozna Zabinam v ůrčityčh důlézityčh moméntéčh sčhazéla. Í kdyz médaili
svérénkyné trénérky Bobrovské nézískaly, mohoů odjízdét zé Strédníčh Čéčh pomérné
spokojéni. Jéjičh solidní koléktivní hra byla v první pétčé spojéna zéjména sé jmény Brandéjska
a Důspivova. Vé drůhém zakladů néjvíčé népríjémností soůpérům délaly Valkova a Jůrasova.
Ostatní sé také často ůčinné dokazali zapojit. Brnénské osobnosti, vsak nébyly, tak vyrazné, tak
jako napr. v Jičíné, ktéry jé pripravil o trétí místo. Hračky vsak mély dobré baskétbalové
paramétry a mají préd séboů solidní pérspéktivů. V obrané poůzívali čéloplosnoů osobní obranů
s občasnymi prvky z dvojéní. V ůtoků sé Moravanky prosazovaly vé hré 1 na 1 nébo
jédnodůčhymi prihravkovymi kombinačémi.

BA Sparta:
Byla na NF néjlépsí prazskym drůzstvém, alé vy skrytů důsé asi toůzila po vyssíčh métačh. O ty
jé pripravila ůvodní porazka sé Strakoničémi, v zapasé, ktéry sé Prazankam prílis népovédl. Pak
jiz mély vykony svérénék Pavla Sénka stoůpajíčí téndénči a vé vséčh dalsíčh strétnůtíčh obstaly.
To sé tyka i prohraného čtvrtfinalového soůbojé s Hradčém. V ném Sparťanky dloůho odolavaly
hradéčké ztéči, néz byl sparťansky val zdolan. Prazanky mély pomérné vyrovnany kadr na vséčh
postéčh. Í v ném vsak nékolik hračék vynikalo. K nim patrily prédévsím Séméradova, Sédova,
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Vydrova a Mastna. Ké čti koůčé patrí to, zé sé nébal strídat a sanči dostala i rada hračék ročníků
2005, čoz jé pro bůdoůčnost tohoto tymů pozitivní zalézitost. Sparta hrala čéloplosny présink.
Tén byl silny pri vyhozéní soůpéré, pak zésiloval, aby na obranné poloviné opét zésílil. Défénzivní
tlak byl pak zamérén né néjprodůktivnéjsí protivníkovy hračky. V ůtoků pak koůč Sénk ordinoval
zakončéní prés podkosové hračky, ktéré mély véličé dobré fyzičké dispozičé smérůjíčí k solidní
pérspéktivé hračék s vélkym S na hrůdi.

ŠBK Sadská
Pro spolů poradajíčí klůb jé 6. místo skvély vyslédék. Pro mésto s témér 3 000 obyvatéli jé to
famozní ůspéčh. Kdyz k tomů, pridamé 2. Místo z NF „Ú11“ pak lzé jén sméknoůt. Hlavné préd
matkoů klůbů Blankoů Zanovoů. Ta odvadí v Sadské vynikajíčí prači s mladézí a jé to vidét i na
skvélyčh vyslédčíčh. Po vyhré nad Prostéjovém a prohré s Hradčém obsadily Vosy drůhé místo
vé skůpiné. Mézi osmičkoů néjlépsíčh pak narazily na Strakoničé. Na né vsak néstačily a po boji
podléhly o dvačét bodů. Čhůť si tak spravili domačí v dalsím kolé, kdy vé dramatičkém ůtkaní
s ÚSK néjprvé smazali víčé néz dvačétibodové manko. Naslédné tri sékůndy préd končém
prohravali o bod. Jésté vsak stačili zaréagovat a díky kosi v poslédní sékůndé zvítézili
néjtésnéjsím moznym rozdílém. V nédéli v soůboji o 5. místo svérénkyné trénérky Zanové
néstačily na Spartů, présto jé 6. místo víčé néz péknym ůmísténím, ktéré vylépsí strédočésky
koéfičiént. Zahajovačí séstava méla klíčové postavy vé Stankové, Jéníkové a Soůkalové. Vé
drůhém zakladů tvorilo hrů trio Grůntova, Réitzova a Úrbanova. V ůtoků hraly klasičké
minibaskétbalové kombinačé: hoď a béz, H a B z aůtů, nabéhy z půlky a ůvolnovaní sé pri aůtéčh,
z pod kosé. V obrané ůplatnovala Sadska osobním prés po čélém hristi béz branéní vyhazůjíčí
hračky, sé zdvojéním hračky s míčém. V Sadské mají vélkoů bůdoůčnost v néůvéritélné
sikovnyčh hračkačh ročníků narozéní 2005.

USK Praha
Jako prazsky lídr si zréjmé prédstavoval lépsí ůmísténí, néz jakym jé 7. tůrnajova príčka. Mladé
sovičky vyhraly skůpinů D préd Čhomůtovém. Zklamaní pak prinéslo čtvrtfinalé, vé ktérém
Prazanky podléhly Zabinam, čoz jé poslalo do bitév o 5. - 8. místo. Tam vsak hnéd ůvodů proti
Sadské promarnily védéní o 25 bodů, a tak slaboů naplastí byla vyhra nad Čhomůtovém, ktéroů
na tůrnaji porazily jiz podrůhé. Néjvétsími tahoůny tymů Kačírkova, Pribylova, Séifértova
v první pétčé. Vé drůhém slédů svymi vykony ůpoůtaly pozornost Vojtova, Čérna, Pétlanova a
Zídkova. ÚSK mél i počétnoů lavičků majíčí také ůrčitoů kvalitů. Défénzíva byla zalozéna na
osobním présinků, v ůtoků sé dívky prosazovala díky důrazů vé hré 1 na 1. V kadrů ma koůč
Jakůb Véčérka nékolik hračék ročníků narozéní 2005. Ty by mohly byt lídry v prístí sézoné.
Fyzičké prédpoklady hračék byly na slůsné ůrovni, a pokůd sé s nimi bůdé dobré pračovat, můzé
sé ténto čélék ůmisťovat na čélnéjsíčh pozičíčh.
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Levhartice Chomutov
Praly sé o vítézství v OP s Litoméričémi a byly radi, zé jé prédčily a mohly sé NF zůčastnit.
V zakladní skůpiné skončily drůhé, čoz jim pro čtvrtfinalé prihralo Jičín. Na tén vsak néstačily a
prohraly s ním o dvačét bodů. Podobnym rozdílém pak podléhly Sparté a ÚSK a nakonéč skončily
osmé. Vséčhny prohry prisly proto, zé mají Lévhartičé malo vyrovnany kadr a témér vsé sé točilo
kolém néjlépsíčh hračék jédnotlivyčh péték. Toů byly v první pétiči Kadléčova, ktéré občas
vypomahala Blahova. Údérny tandém vé drůhé séstavé tvorily kapitanka Jorova a Jénkova. Na
bédréčh téčhto jmén viséla témér čéla bodova čhomůtovska prodůkčé. Ostatní zdaléka tak
vyrazní nébyli. Mozna i proto, zé trénérska dvojičé séstér Bačhorovyčh můséla dat préd sézonoů
dohromady dvé skůpin hračék. Jédnů trénůjíčí tri roky, drůhoů začínajíčí a na vykonéčh na
palůbovčé sé to znatélné odrazélo. Snad bůdé ůčast na NF povzbůzéním pro mladsí polovinů
tymů. Na hračky Čhomůtova byl vyvíjén vélky tlak zéjména zé strany rodičů, jéjičhz
povzbůzovaní nébylo hodnočéno zrovna kladné.

DBaK Plzeň
Zčéla jasné néjlépsí tym vé skůpiné o 9. – 12. Místo. Néjlépsí zapadočéské drůzstvo néodéhralo
spatné mačé ani vé skůpiné, kdé s nakonéč trétím Jičíném prohralo o čtrnačt bodů. V dalsí fazi
NF jiz Plzénanky dominovaly a prévalčovaly Čésky Brod i Prostéjov. Trénérka Pixova méla
čélkém vyrovnanoů první pétků, vé ktéré hraly první hoůslé Stankova a Vaníkova. Hra drůhé
pétky byla zalozéna prédévsím na vykonů Jůhazskové. Ta byla néjlépsí strélkyní tymů.
Zapadočéské minibaskétbalistky sé dopoůstély rady téčhničkyčh čhyb, zéjména kroků a také
sbíraly pomérné vysoky počét faůlů, prédévsím vé strétnůtíčh s kvalitnéjsími protivníky. Pokůd
sé podarí tyto nédostatky éliminovat, můzé Plzén v prístí sézoné myslét na postůp na MČR, kam
sé probojůjé 8 néjlépsíčh čéskyčh mansaftů.

TJ OP Prostějov
Zastůpčé Strédní Moravy sé na NF dostal prés naročnoů kvalifikači, takzé byl rad, zé sé NF mohl
zůčastnit. Na tůrnaji ůspél v jédiném ůtkaní, a to v moravském dérby s Ostravoů. To vynéslo
konéčnoů désatoů poziči. Na víč svérénkyné koůčé Zivkovičé némély. V jéjičh hré bylo vidét radů
nédostatků, jak téčhničkého tak taktičkého čharaktérů. Také zréjmé dévčatům čhybély hérní
zkůsénosti a zréjmé sé baskétbalů vénůjí kratsí dobů néz jéjičh soůpéri. To jé vsak vyzva pro
naročného jůgoslavského koůčé, ktéry můzé hérní projév tymů vyrazné zkůltivovat.
Néjvyraznéjsími osobnostmi Hanačék byly Zahradníčkova, Sonnévéndova /Í. pétka/ a Jůríkova
s Vymlatilovoů /ÍÍ. pétka/. Zajímavostí na hré Prostéjova byla skůtéčnost, zé vétsinů strél
zakončovalo o désků. Zé by vzpomínka na Dragana Déskovičé?
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Basket Ostrava
Mél k dispoziči hračky s dobrymi fyzičkymi paramétry a prédpoklady, avsak bylo vidét, zé dívky
sé baskétbalů névénůjí tak dloůhoů jak tymy z čéla konéčného poradí NF. Proto jéjičh hrů
čharaktérizovalo vélké mnozství čhyb a ztrat, čoz soůpéri dokazali potréstat. Hračsky kadr byl
pomérné vyrovnana a nikdo na sébé vyraznéji néůpozornil. Radost Ostravanky zazily az v nédéli,
kdy porazily Čésky Brod. Snad bůdoů získané zkůsénosti motivačí do dalsí pračé.

Slavoj Český Brod
Néjslabsí ůčastník tůrnajé, jéhoz ůčast byla spísé symbolička. Avsak holky i trénér sé mohli na
vlastní oči présvédčit, jak vypada dobry minizakovsky baskétbal. Snad bůdé ůsporadaní NF pro
holky, trénéra i čély klůb odrazovym můstkém do bůdoůčna.

DOPORUČENÉ HRÁČKY K DALŠÍMU SLEDOVÁNÍ
Sokol Hradéč Kralové – Zarůbova, Safrankova, Novakova, Téléčka, Pačakova, Kaloůskova,
Vlačhova
BK Strakoničé – Jůnkova, Haůsérova, Čhočholata, Soůkůpova, Bérnasova.
BSK Jičín – Néčhanička, Véličhova, Jézkova, Folpréčhtova.
Zabiny Brno – Krízova, Kvétonova, Bénésova, Réskova, Mičhalčíkova.
BA Sparta – Sémradova, Důbjakova, Vydrova, Sédova.
SSK Sadska – Jéníkova, Stankova, Klokočníkova, Úrbanova, Strnadova
ÚSK Praha – Nékolna, Svobodova, Kačírkova, Séifértova, Pribylova, Médova.
Lévhartičé Čhomůtov – Kadléčova, Jéníkova, Jorova.
DBaK Plzén – Stankova, Jůhaszova, Vaníkova, Smolíkova.
TJ OP Prostéjov – Zahradníčkova, Jůrtíkova, Vymlatilova.
Baskét Ostrava – Matůstíkova, Kléčkova, Valkova.
Slavoj Čésky Brod. – Bůrgélova, Kdyrova.
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HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH
Rozhodčí dobré zapadli do kvalitního ramčé tůrnajé. Odvédli dobroů prači. Navíč můséli čélit
trénérů i divaků – rodičů, čoz jim ztézovalo jiz tak naročnoů prači. Jédiné, čo byčh jim vytkl, jé
malé ůplatnovaní pravidla obrannyčh trí sékůnd, ktéré zéjména ů stazényčh obran by sé mélo
ůplatnovat v daléko vyssí míré. Dobrym počiném STČ ČBF bylo zrízéní komisaré rozhodčíčh,
ktérí méli na starosti kvalitů rozhodovaní sůdíčh. Jak Vasék Tičhačék v Sadské, tak Marék
Vondračék v Čéském Brodé ůrčitoů méroů prispéli ké kvalitnímů métrů rozhodčíčh. Zéjména
mladí rozhodčí /Vyborny, Marés a Koůdéla…./ získali dobré zkůsénosti, ktéré jim mohoů pomoči
v dalsím růstů.

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE
Vybor ČAMB némél pri vybérů organizatora NF „Ú12“ jédnodůčhoů volbů. Po zvazovaní vséčh
pro a proti dal sanči strédočéskym méstéčkům Čéskémů Brodů a Sadské. Hlavními podpůrnymi
argůménty byly dva faktory:
a/ ménsí klůby a mésta poradají minibaskétbalové akčé s vétsím srdčém
b/ dat sanči novym organizatorů, ktéry tak do klůbů priénésoů nové moznost a zéjména impůls
smérůjíčí k rozsíréní člénské zakladny.
V Sadské vsé klapalo na vybornoů a bylo vidét, zé mají s poradaním podobnyčh akčí mnohém
víčé zkůséností néz v Čéském Brodé. Vsé bylo pripravéné do půntíků. Grandiozní bylo ůvodní
zahajéní v čélé s vystoůpéním naslédůjíčíčh ůčinkůjíčíčh: Tanéčničé z Rodinného čéntra Sadska,
karaté Sadska, bikros (zak skoly), mistr svéta v yoyo Tomas Bůbak, Flyingboys – ůčastníči
Taléntů. Dorazili také vyznamní hosté – Dan Kůrůčz, Lénka Sípova (baskét Nymbůrk), Miléna
Moůlisova, Eva Jůrinova (starostka Sadské), Jakůb Nékolny (starosta Čéského Brodů), Jaroslava
Jérmanova (místoprédsédkyné Poslanéčké snémovny). Vséčhna vystoůpéní i hosty si dévčata
víčé néz ůzila. Vynikají, bylo občérstvéní včétné stanů a bůfétů, kdé si prisli ůčastníči NF na své.
Vé skolní jídélné sé podavala kvalitní strava, ktéroů si vsičhni počhvalovali. Prosté sama čhvala.
Bohůzél ůbytovačí kapačity v tak malém mésté néjsoů, a tak sé můsélo jézdit do Nymbůrka, alé
to nébylo daléko.
V Čéském Brodé bylo NF také zabézpéčéno v solidním provédéní. Présto bylo občas vidét, zé
néčo malinko skrípé, čoz byla dan za organizatorskoů nézkůsénost s poradaním tak vyznamné
akčé. Problémém byl odlisny rozpis na ůčastničké karté oproti bůllétinů. Také doprava z Č. Brodů
do Sadské na zahajéní mohla mít vétsí komfort. Í na zavéréčny dén sé mohlo do haly véjít víčé
lidí /saůna, svédské lavičky na končíčh haly/. Klady a srdéčnost poradatélů vyrazné prévysili
zapory a vétsina ůčastníků odjízdéla z NF s hézkymi vzpomínkami. Broďači sé jisté poůčí a víčé
zapojí do organizačé víčé osob.
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Tůrnaj byl dobré pripravén a zorganizovan. Organizační tym odvédl vélky kůs pračé, ktéra sé
povédla. Na kvalitní ůrovni bylo i zpračovaní vyslédků a tůrnajovy wéb. Prénos na TV ČOM byl
zajistén také véličé kvalitné, a to v oboů halačh. Dobré strůktůrovany byl i wéb NF. Dobré
zvladnůté bylo i zavéréčné vyhodnočéní, ktéré mélo lésk i sťavů a bylo dobré modérované. Holky
dostaly mnoho čén, na ktéré ůrčité nézapoménoů. V hlavní roli byla Katérina Elhotova.
Poradatélé sé akčé zhostili na vybornoů a vzdy jé bůdů doporůčovat pro poradaní podobnyčh
akčí.

ZÁVĚR, DOPORUČENÍ, RŮZNÉ
Tůrnaj mél skvéloů baskétbalovoů ůrovén a domnívam sé, zé vykonnost minibaskétbalů jdé
vyrazné nahorů. Dévčata byla na danoů katégorii slůsné téčhničky vybavéna, solidné ovladala
driblink, zakončéní dvojtaktém a rada z ničh si vélmi solidné poradili sé zakladními prvky
défénzívy, prédévsím jédén na jédnoho. Trosků zklamaním pro mé byl fakt, zé vétsina drůzstév
nébranila osobné po čélém hristi.

Doporučení pro trenéry
-

-

-

-

ůčit hračé od mala poůzívat rovnomérné lévoů i pravoů růků, a to jak pri driblinků, tak
pri zakončéní zpod kosé. Néktéré hračky znaly jén jédnů polovinů hristé, čoz
ůsnadnovalo prači obrančům.
víčé sé pri tréninků vénovat načviků strélby tak, aby vétsina hračů stríléla stéjné. Ú
vétsiny tymů platilo, čo hrač to jina strélba.
nétaktizovat v obrané a nésnazit sé hrat v takové míré odstůpovanoů
obranů /té si ůzijété vé starsíčh katégoriíčh dost a dost/névyhravat za kazdoů čénů a čtít
a réspéktovat soůpéré. Vyhrat můzé vzdy jén jédén.
névyvíjét takovy tlak na rozhodčí. Í oni jsoů jén lidé a néjaka čhybička sé občas stané.
Navíč to népůsobí dobré na tym.
lépé komůnikovat s hrači a né jim slépé nadavat. Vétsinoů to odnésé hrač, ktéry néní
lídrém a vůbéč néví, jakoů čhybů ůdélal. Pokůd mů čhčété néčo vytknoůt, můsíté mů
jasné vysvétlit a čhybů présné pojménovat. Jinak to néma čénů pro Vas ani pro néj.
nékomůnikovat pri zapasé s rodiči
vidét čhyby v první radé ů sébé a téprvé pak nékdé jindé
koůčovat tym, i kdyz jé ůtkaní ztračéno a bodovy rozdíl jé vélky. Néktéré
trénérky to občas zabalily, čoz jé pro déti ůrčité spatné
nébat sé strídat a do hry poůstét i hračé z lavičky

Doporučení pro hráče
-

za zadné sitůačé sé névzdavat a bojovat vzdy od začatků az do končé
nérésit kazdy nézdar či problém brékém. Zatni zůby a bojůj sé soůpérém
a sam sé séboů. Slzy na hristé népatrí.

-

baskétbal jé toů néjlépsí zabavoů na svété, tak sé jím bav a rozdavéj radost, né starost

Stranka 11

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - NÁRODNÍ FINÁLE U12
Doporučení pro ČAMB
Organizační vzoréč ůpravit, tak, aby sé vé skůpiné o 9.-12. Místo hralo kazdy s kazdym. Trétí
tymy vé skůpinačh prijdoů o jédén zapas a hrat v sobotů jén jédnoů jé malo.

Doporučení pro rodiče - fanoušky
Préstozé jsté své tymy skvélé povzbůzovali, dovolím si poznamků:
-

jsté poůzé fanoůsky, nikoliv trénéry. Fandété, alé nétrénůjté. Roli koůčé ma trénér, ktéry
své drůzstvo zna néjlépé a traví s ním néjvíčé časů.
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