
Termín:  6. – 8. května 2022 

Místo: hala ZŠ Dvorského, Bohumíra Dvorského 1, Ostrava 

             hala SG ZŠ Mitušova, Ostrava  

Výsledky turnaje 

Skupina A 

Skupina A Snakes Zlín Dubeč Plzeň Skóre Body Pořadí 

Snakes   54:45 32:47 99:14 185:106 5 b. 2. 

Zlín 45:54 Festival 54:64 65:22 164:140 4 b. 3. 

Dubeč 47:32 64:54 U12 76:33 187:119 6 b. 1. 

Plzeň 14:99 22:65 33:76 2022 69:240 3 b. 4. 

Skupina B 

Skupina B Brno Kolín Chomutov Rokycany Skóre Body Pořadí 

Brno   44:61 70:76 88:21 202:158 4 b. 3. 

Kolín 61:44 Festival 57:52 74:46 192:142 6 b. 1. 

Chomutov 76:70 52:57 U12 107:41 235:168 5 b. 2. 

Rokycany 21:88 46:74 41:107 2022 108:269 2 b. 4. 



Semifinále 

Festival U12 2022 - ZŠ Dvorského 

Sokol Dubeč - BK Levharti Chomutov  59:38 

BK Snakes Ostrava - BC Kolín  67:32 

o 5. - 8. místo 

Festival U12 2022 - ZŠ Dvorského 

Strabag Zlín - SKB Rokycany 113:40 

BK Lokomotiva Plzeň - BK Skokani  27:86 

o 7. místo 

Festival U12 2022 - ZŠ Dvorského 

SKB Rokycany - BK Lokomotiva Plzeň  41:60 

o 5. místo 

Festival U12 2022 - ZŠ Dvorského 

Strabag Zlín - BK Skokani  87:65 

 

 

o 3 místo 



Festival U12 2022 - ZŠ Dvorského 

BK Levharti Chomutov - BC Kolín  60:43 

Finále  

Festival U12 2022 - ZŠ Dvorského 

Sokol Dubeč - BK Snakes Ostrava  34:41 

 

 

 

Pořadí družstev: 

1. BK Snakes Ostrava 

2. Sokol Dubeč 

3. BK Levharti Chomutov 

4. BC Kolín 

5. Strabag Zlín 

6. Skokani Brno 

7. BK Lokomotiva Plzeň 

8. SKB Rokycany 

   

 

 

 

Individuální ocenění: 



 

Nejužitečnější hráči družstev: 

 

BK Snakes Ostrava - Nožička Martin 

Sokol Dubeč - Bartoš Jakub 

BK Levharti Chomutov- Dvořák Matěj 

BC Kolín - Vondráček Jakub 

Strabag Zlín – Pravda Kristián 

Skokani Brno – Juřica Tomáš 

Lokomotiva Plzeň – Tůma Martin 

SKB Rokycany – Kotyza Matyáš 

    

All Stars: 

Skořepa Michal ( BC Kolín) 

Dvořák Marek (BK Levharti Chomutov) 

Walter Eduard (Sokol Dubeč) 

Adamec Tadeáš (BK Snakes Ostrava) 

Skoupil Adam (Strabag Zlín) 

 

MVP turnaje:  Odstrčilík Lukáš (BK Snakes Ostrava) 

                      

 

 

Charakteristika jednotlivých družstev 



Turnaje Festivalu U12 se zúčastnilo jen 8 družstev. Organizátor se snažil naplnit plný 

počet účastníků, odezva ze strany jednotlivých klubů byla tentokráte menší, než 

v předcovidových letech.                                                                                                                    

V průběhu turnaje se projevili rozdíly mezi jednotlivými týmy, když na družstvech se 

náročnost turnaje, únava, projevila rozdílným způsobem. Ve většině týmů byly 

individuality, které vlastně odehráli sami své čtvrtiny, bez minimální útočné participace 

ostatních hráčů. Hlavně v již rozhodnutých utkáních, by tito hráči měli více přihrávat a 

zapojit spoluhráče do hry. Odehrát utkání s tím, že se hráč za čtvrtinu nepotká s míčem 

na útočné polovině, není pro jeho rozvoj velký přínos…. 

BK Snakes Ostrava -  výkony družstva gradovaly, vyrovnanost družstva se 

projevila v těžkých utkáních se Zlínem a zejména s Kolínem, kde najednou bodovali 

všichni hráči, což je dovedlo k finále turnaje. Ve finále již nastoupil i Lukáš Odstrčilík - 

MVP turnaje - a družstvo zvládlo i tento zápas. Snakes hrálo zataženou obranu na 

obranné třetině hřiště, hráči bránili na hranici trestného území s výpomocí, což 

ztěžovalo soupeřům hru pod košem. Družstvo táhly výkony Tadeáše Adamce a Milana 

Nožičky. 

Sokol Dubeč – družstvo postupně ztrácelo energii, po prvních výborných utkáních, 

kde porazili i Snakes, se klíčoví hráči vytráceli a Eduard Walter na vše nestačil. Přesto 

bych ocenil i výkon Tomáše Michalíka, který hrál s velkým přehledem a v případě 

zlepšení atletičnosti by mohl být výborným hráčem. Obranná činnost se postupně 

přesunula jen na obrannou polovinu. 

BK Levharti Chomutov – výkon družstva stál na výkonech Matěje a Marka 

Dvořáka, kdy Marek hrál s míčem na útočné polovině v podstatě 80 procent času, Matěj 

měl možnost rozdělit se o míč s Tomášem Bittnerem. Obrana byla soustředěna na 

obrannou polovinu. 

BC Kolín -  družstvo, které první den předvedlo výborné výkony. Rychlý přesun               

na útočnou polovinu přihrávkami, úspěšné zakončení. V útoku zapojení všech hráčů. 

Celoplošná agresivní obrana. Vypadalo to na vítězství v turnaji. Druhý den družstvo sice 

bojovalo, ale protiútok se zadrhl a míče nepadali do koše. V boji o finále družstvo 

narazilo na Snakes, kteří zrovna odehráli nejlepší utkání na turnaji. Tým je vyrovnaný, 

dobře vedený a hráči Michal Skořepa a Jakub Vondráček jsou nadějí. 

 

Strabag Zlín – družstvo, které po celý turnaj hrálo, asi nejvíce viditelnou, 

celoplošnou agresivní obranu.  Ústřední postavou týmu je Adam Skoupil, od kterého se 



odvíjí útok jedné pětky. Hlavně druhá pětka kolem Kristiána Pravdy je vyrovnaná, se 

zapojením všech hráčů.  

Skokani Brno – výkonnostně vyrovnané družstvo, předvedlo kolektivní výkon se 

snahou o rychlý protiútok. Výškově dobře poskládaný tým, chvílemi někteří hráči utkání 

vypustili v obraně a to je stálo vítězství s Chomutovem. Příslibem jsou výkony Tomáše 

Juřici, Filipa Lokose.  

BK Lokomotiva Plzeň – jeden z mladších týmů Festivalu a tím je daná i menší 

technická vybavenost hráčů. Svou bojovnost ukázali Martin Tůma, Jonáš Blacký a Tomáš 

Jung. Snahu jistě hráčům nelze upřít, ale momentálně na výše postavené týmy zatím 

rychlostně a technicky neměli. Je potřeba kvitovat účast družstva v daleké Ostravě. 

SKB Rokycany – nejmladší tým, který sbírá zkušenosti a fyzicky na starší hráče 

nestačil. Velkou energii ukázal Tadeáš Kotyza, stejně jako u sousedů z Plzně, je výborné, 

že družstvo přišlo hrát do Ostravy. 

 

Výkony rozhodčích byly hodnoceny bez zásadních připomínek. Samozřejmě, že 

jediným problémem byla výpomoc na nejlepší hráče soupeře, v zásadě ale základní 

obranné rozestavění bylo dodržováno. K ucpání přispívalo někdy i postávání útočníků 

v trestném území. Pomoci může na hřišti neustálé upozorňování ze strany rozhodčích. 

Rozhodčí byli vstřícní, přátelští a přispěli k plynulosti, jak utkání, tak i celého turnaje. 

Organizace turnaje byla profesionální, pod vedením velezkušeného týmu 

organizátorů Snakes Ostrava. Festivalový bulletin je přehledně zpracován, utkání              

o umístnění byly přístupné na TV com. Časový program byl naplánován a dodržen        

bez problémů. Ubytování bylo v dosahu sportovišť, strava v jídelně ZŠ bez problémů. 

Zabezpečení pomocních rozhodčí u stolku bylo bezproblémové. Jediným kazem bylo 

nenaplnění kapacity Festivalu, za které organizátor nemůže. Ze strany účastníků jsem 

nezaznamenal negativní ohlasy na průběh turnaje. Dětmi bylo kvitováno rozdání triček 

od ČBF. Taky jednotlivé ceny byly velmi pěkné. 

Dík patří jednotlivým trenérům, kteří vážili cestu na Festival, jako i rodičovskému 

doprovodu malých hráčů. 

 

František Ebergényi  11. května 2022 

 

 



 

 

 


