Litomyšl |

Národní finále U11 mix v Litomyšli

29.4. – 1.5.2022

Termín a místo konání:

29.4. – 1.5.2022
Městská hala – T. G. Masaryka 1145, Litomyšl
Hala Jiskra – U Plovárny 1061, Litomyšl

Účastníci – seznam družstev a jejich trenéři

Skupina A
SK Renocar Podolí – Wiednerová Veronika
BA Sparta Praha – Novotný Miroslav
Tigers České Budějovice – Kratochvíle Michal

Skupina B
ADFORS Litomyšl – Liberdová Gabriela
SKB Rokycany – Rispler Petr
BC Vysočina – Procházka Jiří

Skupina C
BK Klatovy – Tureček Michal
Jiskra Kyjov – Altmanová Alena
BK Teplice – Eisnerová Jitka

Skupina D
Sokol Vyšehrad – Kryštof Mach
Basket Kohouti Babice – Hofírek Jiří
SBŠ Třinec – Hlaváč Jiří

Skupina A
SK Renocar Podolí

BA Sparta Praha

Tigers České
Budějovice

41:74

62:42
86:26

SK Renocar Podolí
BA Sparta Praha
Tigers České
Budějovice

74:41
42:62

26:82
Skupina B

ADFORS Litomyšl

SKB Rokycany

BC Vysočina

37:61

67:21
60:18

ADFORS Litomyšl
SKB Rokycany
BC Vysočina

61:37
21:67

18:60
Skupina C

BK Klatovy
BK Klatovy
Jiskra Kyjov
BK Teplice

21:76
47:74

Jiskra Kyjov

BK Teplice

76:21

74:47
52:90

90:52
Skupina D

Sokol Vyšehrad
Sokol Vyšehrad
Basket Kohouti –
Babice
SBŠ Třinec

84:0
32:33

Basket Kohouti –
Babice

SBŠ Třinec

0:84

33:32
75:10

10:75

Zápasy o 9. – 12. místo

BC Vysočina – SBŠ Třinec

74:8 (17:2 35:2 51:4)

Tigers České Budějovice – Jiskra Kyjov

58:65 (10:16 31:32 43:50)

Tigers České Budějovice – BC Vysočina

38:56 (7:17 17:25 18:47)

Jiskra Kyjov - SBŠ Třinec

63:15 (19:6 35:13 45:13)

Zápas o 11. místo

SBŠ Třinec - Tigers České Budějovice

16:83 (4:18 9:37 9:65)

Zápas o 9. místo
BC Vysočina - Jiskra Kyjov

37:43 (8:8 14:18 29:32)

PLAY OFF – ČTVRTFINÁLE

BA Sparta Praha - BK Teplice

32:41 (12:13 24:25 30:31)

SKB Rokycany - Sokol Vyšehrad

62:9 (18:3 36:5 50:7)

Basket Kohouti Babice - ADFORS Litomyšl

42:59 (16:19 30:33 39:44)

BK Klatovy - SK Renocar Podolí

79:22 (28:7 36:16 62:16)

Zápasy o 5. – 8. místo

BA Sparta Praha - Sokol Vyšehrad

108:0 (24:0 62:0 82:0)

SK Renocar Podolí - Basket Kohouti Babice

62:57 (23:9 29:23 49:39)

Zápas o 7. místo
Sokol Vyšehrad - Basket Kohouti Babice

19:86 (3:22 7:46 17:62)

Zápas o 5. místo

BA Sparta Praha - SK Renocar Podolí

46:32 (7:9 17:11 22:23)

SEMIFINÁLE

BK Teplice - SKB Rokycany

31:62 (6:11 13:29 19:45)

BK Klatovy - ADFORS Litomyšl

66:29 (25:8 29:21 51:23)

Zápas o 3. místo

BK Teplice - ADFORS Litomyšl

54:51 (17:11 32:15 39:32)

FINÁLE
SKB Rokycany - BK Klatovy

35:69 (8:16 13:42 18:57)

Konečné pořadí MČR U11 mix – Litomyšl

1. BK Klatovy
2. SKB Rokycany
3. BK Teplice
4. ADFORS Litomyšl
5. BA Sparta Praha
6. SK Renocar Podolí
7. Basket Kohouti Babice
8. Sokol Vyšehrad
9. Jiskra Kyjov
10. BC Vysočina
11. Tigers České Budějovice
12. SBŠ Třinec

Individuální ocenění turnaje

MVP:
Lukáš Kydlíček (BK Klatovy)

Nejlepší střelec:
Lukáš Kydlíček (BK Klatovy)

1. All-star tým:
Šimon Tureček (BK Klatovy)
Ema Kutinová (SKB Rokycany)
Adam Eisner (BK Teplice)
Agáta Jakubcová (ADFORS Basket Litomyšl)
Kristián Šobr (BA Sparta Praha)

2. All-star tým:
Eduard Wiedner (SK Renocar Podolí)
David Tutko (Basket Kohouti - Babice)
Jáchym Bechyně (Sokol Vyšehrad)
Vojtěch Navrátil (Jiskra Kyjov)
Rozálie Večeřová (BC Vysočina)

Charakteristika jednotlivých družstev, jejich výkonnost a hráči doporučení ke sledování

Celková úroveň družstev na MČR U11 mi přišla vcelku na trochu poslabší úrovni, než tomu
bylo pár let nazpět. Přičítám to hlavně tomu, že i když pro mnohé účastníky to třeba byl
jejich vůbec první ročník, ve kterém se basketbalu věnují, tak ale podobné množství hráčů a
hráček už nějakých pár let hrají nebo spíše „trénují“ díky době, která je už doufám jednou
pro vždy za námi. Po technické stránce mi děti přišly vcelku dobře připravené, ale taková ta
zápasová vyhranost, tedy různé herní situace už ve většině utkáních byla znát právě zásluhou
absencí množství odehraných zápasů. Jako příklad třeba jen vyhození z autu byl pro mnohé
náročný úkol a to jak z pohledu vyhazujícího, tak uvolňujícího se hráče.
Než-li ještě přejdu k samotnému hodnocení týmu, tak jedna věc, která mě z turnaje utkvěla
v hlavě a vadila mi a to jsou nákolenky. Velká většina dětiček tím obalená místo klasického
přebrání míče (snížení se, pokrčení), který je tzv. mrtvý a poskakuje kdekoliv na hřišti, tak pro
něj děti klouzají po kolenou a ve valné většině to končí kroky nebo rozskokem. Hra se pak
kouskuje a pro všechny (hráče/hráčky, rozhodčí, diváky) ztrácí na kvalitě, kterou mnohdy má.
Mezi družstvy byly vcelku velké herní rozdíly, což je na výsledkách odehraných zápasů vidět.
Některé týmy byly na úrovni úplných začátečníků, kde bylo skoro nutné přecházet mnohé
přestupky, aby si děti vůbec mohli nějak zahrát. Další skupina zhruba 3 týmů, kde už
podobných ústupků nebylo vůbec třeba, a byl znát posun zápas od zápasu. Polovina
účastnících se týmů pak byla na velmi pěkné a celkem vyrovnané úrovni a rozhodovali
individuality v jednotlivých týmech a nakonec vítězné družstvo, které bylo o level výš, než
družstva umístěná na dalších místech za nimi.
Valná většina týmu měla každé pětce většinou jednoho až dva individuálně zdatnějšího
jedince, od kterých se hra odvíjela, tak jak tomu v těchto kategoriích bývá.
Hodnocení jednotlivých týmu je spíše stručné, kde jsem se zaměřoval na hlavní basketbalové
dovednosti jako je přechodová fáze do útoku, posun míče, hoď a běž, hra 1 na 1 a v obraně
na vytváření tlaku na míč jak na útočné polovině, tak na té obranné.
Ke každému družstvu jsem pak vždy vybral minimálně jednoho hráče/hráčku a to třeba ne
jen skrze dovednosti, ale také somatotyp.

SBŠ Třinec a Sokol Vyšehrad
Obě družstva bych zhodnotil naprosto na stejné úrovni a to té začátečnické. Oba týmy měli
sice velikou snahu, ale po technické stránce na obou polovinách hřiště bylo vidět, že
s basketbalem jsou na úplném startu. Nicméně obranná snaha u obou po celém hřišti
zaslouží pochvalu. V útoku se hra skládala ze hry 1 na 1.
Sokol Vyšehrad skončil v konečném součtu na 8. místě, což ale bylo zapříčiněno tím, že se
potkali už ve skupině a díky tomu se jeden z týmu dokázal probojovat do čtvrtfinále.
SBŠ Třinec – Kaňok Filip
Sokol Vyšehrad – Setunský Michal

Tigers Basketbal České Budějovice
Ač skončili na předposledním 11. místě, tak velmi sympatické družstvo s dobrým
potenciálem do budoucna. Několik opravdu nadějných typů, jak u děvčat, tak chlapců, kteří
porostou. Po technické stránce zatím horší úroveň.
Dobrá snaha o rychlý protiútok a jinak založeno na hře 1 na 1. Obrana byla celoplošná, ale
bez většího tlaku na míč.
Weinpold Ondřej
Hoch Miroslav
Pauerová Diana

BC Vysočina
Tým Vysočiny bylo jedno z mladších družstev na mistrovství a i menšího vzrůstu. Jak tomu ale
klasicky bývá, tak velmi bojovný duch. Obrana po celém hřišti a s velmi slušným tlakem na
míč na obou polovinách. V útoku hlavně 1 na 1.
Novák Jan
Novák Tomáš

Jiskra Kyjov
Jiskra se prezentovala pěkným basketem s velkou snahou posouvat balon v přechodové fázi.
I když technicky méně vyspělý tým, basketbalové pojetí družstva a trenérů na slušné úrovni a
v dalších letech budou určitě cílit na lepší umístění. I v obraně slušná bojovnost po celém
hřišti.
Jagošová Adéla
Navrátil Vojtěch
Rožánski Linda
Brhel Dominik

Basket Kohouti – Babice
Jihomoravský tým s celkem herní převahou kluků převáděl na turnaji pěknou rychlou hru
s velmi dobrou nátlakovou obranou po celém hřišti. Velmi slušná úroveň hry 1 na 1, na
druhou stranu mi chyběla u tohoto družstva lepší souhra jak v přechodové fázi, tak
v postupném útoku.
Nežádal Ondřej
Tutko David
Tutko Filip
Levý Ondřej

SK Renocar Podolí
Jednoznačně nejmladší účastník turnaje. A krásné umístění pro toto družstvo, které se mi
svou hrou líbilo a do budoucna od něho určitě máme co očekávat. Pěkně hranný protiútok,
ale i v postupném útoku skvělý přehled a hoď a běž. Bodově velmi komplexní tým z hlediska
skórujících. V obraně dobrý tlak a útočné polovině, na obranné ale často polevili.
Stejskal Kryštof
Wiedner Eduard
Matuzsková Laura
Špačková Jitka

BA Sparta Praha
Ambiciozní tým, který po velkém a vyrovnané souboji prohrál ve čtvrtfinále a v následujících
zápasech o 5. – 8. místo si poté celkem v klidu dokráčel pro 5. místo. Tým s dobrým
uvolněním a následným přechodem do útoku. Pak převážně hra 1 na 1, vytknul bych ale
rozestavení, často všech 5 hráčů na čárou TH. Obrana celoplošná a po většinu turnaje se
slušnou agresivitou. Celkem dost potencionálně vysokých hráčů i hráček. I zde tým s mnoha
střelci, většina nebezpečná koši.
Diabelková Johana
Shweiki Samuel
Šobr Kristián
Svatoň Daniel
Decastelo Zuzana

ADFORS Basket Litomyšl
Domácí tým, který několikrát ukázal slušnou bojovnost a to nakonec i v zápase o 3. místo,
kde i přes už velikou ztrátu děti nesklopily hlavu a nechybělo moc a domácí tým dosáhl na
medaile. Velmi pěkný přehled v RP s dobrým posunem míče. Hra 1 na 1, ale i zde trochu
horší spaceing v postupném útoku. Obrana celoplošná s dobrým tlakem na balon po celém
hřišti.
Peterka Matyáš
Jakubcová Agáta
Brýdl Adam

BK Teplice
Družstvo, které mělo snad stejnou fanouškovou základnu na turnaji jako domácí tým
z Litomyšle. A stejně jako tým z Litomyšle jedno z nejvíce bojujících týmu, které se do
poslední chvíle nevzdává. Výborný rychlý protiútok, dobré uvolnění nejen při výhozu z autu a
následná hra 1 na 1. V obraně také málo co vytknout. Bojovnost, celoplošná obrana a
nakonec zasloužené 3. místo.

SKB Rokycany
Od prvního zápasu až do finále bez většího zaváhání. Tým s několika skvělými individualitami,
které v každém zápase až na finále dokazovali, že jsou o stupeň jinde, než většina účastníků.
Skvělý rychlý basketbal, hodně založený na hře 1 na 1. V obraně agresivní obrana, ale spíše
jen a útočné polovině. Po přechodu soupeře za půlku v obraně na míč za mě chvílemi až příliš
velký komfort pro útočníky.
Kutinová Ema
Kunc Šimon
Bojdová Milena
Kunc Richard

BK Klatovy
Suverénní jízda klatovských hráčů a hráček od první minuty prvního zápasu do poslední
minuty posledního zápasu. Všechny aspekty, které by měl vyžadovat mini žákovský basketbal
toto družstvo prakticky splňuje, doplněné o skvělé individuality.
Výborné uvolňování, dobrý protiútok, parádní hra 1 na 1 a i často hrané hoď a běž. Obrana
podobně jako u Rokycan s velkou agresivitou, ale po přechodu půlky podobné povolení u
hráče s míčem, které m přišlo chvílemi zbytečné u tak dominantního družstva.
Kydlíček L
Tureček Š
Šlof Josef
Šimunová Aneta
Zubová Michaela

Hodnocení výkonu rozhodčích
Tady nemám moc co napsat. Už první den, při setkání s rozhodčími mě velmi mile překvapilo,
jaké rozhodčí má MČR U11 mix k dispozici. A vyjímaje opravdu jen pár sporných momentů se
jim nedalo co vytknout. Jinak i diváci se chovali sportovně a „bez faulu“.

Hodnocení organizace turnaje, závěr a doporučení
Celkové organizaci turnaje nelze snad vytknout jediná chyba. Veškeré aspekty, které má
pořadatel na starosti, byly ve všech směrech nad rámec povinností splněny. Na obou halách
bylo od brzkých ranních hodin vše perfektně připraveno pro chod turnaje po celý den. Od
občerstvení pro trenéry a rozhodčí, až po veškerý personál, který se o chod turnaje staral.
Zápasy z obou hal byly ve výborné kvalitě odvysílány na serveru TVcom a ze všech utkání byly
pořízeny pěkné fotky. Tato videa i fotky, ale i bodové statistiky a výsledky byly k dispozici na
velmi přehledném a průběžně aktualizovaném webu turnaje.
Příjemným plusem pro hráče bylo vyhlašování a ocenění nejlepších hráčů zápasu z obou
týmů, kteří dostali upomínkovou medaili. Ostatně všechny týmy dostaly účastnickou plaketu
a na závěrečném ceremoniálu byla navíc vyhlášena i 2. all-star pětka a nejlepší střelec.
Ubytování na nedalekém internátu bylo standardní a nezaregistroval jsem k němu od nikoho
jakékoliv výtky. To samé se týká i stravování v nedaleké restauraci „U Medvěda“, která je v
Litomyšli vyhlášená a tedy nadstandardní.
Zahájení a zakončení turnaje bylo pro všechny účastníky i rodiče skvělým zážitkem díky jejich
připravenosti. Zahajovací ceremoniál byl navíc zpestřen tanečním vystoupením a živě
zpívanou hymnou.
I doplňkové soutěže byly po sobotním dlouhém dni skvělé a děti si je parádně užily. Jejich
jásot a radost z nich byl slyšet pořádný kus od městské haly.
Co bych rád ještě zdůraznil, a velmi přispívá ke skvělému hodnocení, je město Litomyšl.
Nádherné historické město, kde je vše v bezproblémové docházkové vzdálenosti a
s příchodem jarních měsíců je doslova přeplněno městskými akcemi, což k pořádání
takovýchto turnajů jen vybízí. Vyžití mimo halu je tu opravdu výjimečné jak pro děti, tak
jejich fanoušky, respektive rodiče a není třeba nad tím nějak přemýšlet. Stačí jen „přejít
silnici“.
Závěrem musím vyzdvihnout perfektně odvedenou práci Martina Šorfa, pořadatele turnaje.
Věřím, že už ho celá basketbalová republika velmi době zná a to ne jen po lidské stránce, ale
také hlavně po té organizační, která je za mě na TOP úrovni a pro následující roky určitě
doporučuji pro pořádání obdobných akcí.
Zde odkaz na kompletní fotogalerii MČR U11 mix - https://nf11.bklitomysl.cz/fotogalerie

