
Závěrečná zpráva delegáta  

Festival minibasketbalu, U12 Dívky 

6.-8.5.2022, Varnsdorf 

 

 

Termín a místo konání : 

 

Místo konání : Sportovní hala Varnsdorf, Západní 2984 

Datum konání : 6. - 8.5.2022 

 

Účastníci :  
 

    HB Basket – trenér : Hana Brejlová 

    TJ Sokol Nusle - trenér : Štěpánka Zdvořáková 

    Válečnice Děčín - trenér : Jiří Fiala, asistent : Vanda Šulhánková 

    Basket Klatovy - trenér : Václav Kubát, asistent : Lucie Čmejlová 

 



 

 

Přehled výsledků a tabulka turnaje : 

 

HB Basket – TJ Sokol Nusle 58:34 (16:14, 30:20, 40:30) 
Nejlepší hráčky zápasu : Malečková - Sacherová 

 

Válečnice Děčín - BK Klatovy 64:36 (15:5, 35:12, 54:19) 
Nejlepší hráčky zápasu : Nevečeřelová - Smělá 

 

TJ Sokol Nusle – BK Klatovy 79:47 (25:8, 37:19, 54:44) 
Nejlepší hráčky zápasu : Sedláková - Krausová 

 

HB Basket - Válečnice Děčín 78:35 (15:5, 42:20, 52:29) 
Nejlepší hráčky zápasu : Machurová - Nevečeřelová 

 

Válečnice Děčín - TJ Sokol Nusle 46:67 (10:23, 24:42, 30:59) 
Nejlepší hráčky zápasu : Landová - Ročková 

 

BK Klatovy – HB Basket 15:67 (0:11, 4:35, 9:49) 
Nejlepší hráčky zápasu : Fürbacherová - Velflová 

 

Válečnice Děčín - BK Klatovy 63:37 (10:20, 28:23, 47:33) 
Nejlepší hráčky zápasu : Činková - Fürbacherová  

 

HB Basket – TJ Sokol Nusle 54:22 (8:8, 30:12, 36:18) 
Nejlepší hráčky zápasu : Machurová - Sacherová 

 

* Výsledková tabulka každý s každým 

  

    
 

Pořadí 

HB Basket   78:35  67:15  58:34  1.  

Válečnice 

Děčín 

35:78    65:36  46:67  3.  

BK Klatovy 15:67  36:65     47:79 4.  

Sokol Nusle 34:58  67:46  79:47    2. 

 

 



 

 

 

* Utkání o třetí místo 

 

Válečnice Děčín 
 

BK Klatovy 

63   37 

 

* Finále 

 

HB Basket 

 

Sokol Nusle 

 54 22  

 

 

 

 

Závěrečná tabulka : 

1.HB Basket 

2.TJ Sokol Nusle 

3.Válečnice Děčín 

4.BK Klatovy 

 

Hráčky k dalšímu sledování :  
HB - Machurová, Malečková, Smrčková, Velflová 

Nusle - Sacherová, Ročková 

Děčín - Činková, Landová, Nevečeřelová 

Klatovy - Fürbacherová, Krausová 

 

Oceněné hráčky : 

All Stars : Sacherová, Ročková (Nusle), Smrčková (HB), Landová (Děčín), Krausová 

(Klatovy) 

MVP : Machurová (HB) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti : 

 

 

 

HB Basket 
Družstvo zdobí především precizní a těsná obrana všech pěti hráček na hřišti, stejně tak je pro 

družstvo typická snaha získat každý míč a to jak ze zisků, odražených míčů, tak při doskoku. Z těchto 

zisků následně zahajuje jednoduché rychlé protiútoky s chutí skórovat. Oproti jiným zúčastněným 

týmum mají více než jednotlivce, kteří dovedou a chtějí skórovat. Avšak hráčka Machurová svými 

centrimetry a přímou hrou do koše jasně na turnaji dominovala. Družstvo je výkonnostně 

vyrovnanější a mají v týmu zastoupené všechny somatotypy hráček. Družstvo je vedeno trenérkou 

Hanou Brejlovou, která na děvčatech zanechává striktní rukopis, ale také tento kolektiv dovede 

pochválit. Děvčata jsou dobře vedeny a nechtějí dát soupeři nic zadarmo. 

 

 

 

TJ Sokol Nusle 

V družstvu převažují vysoké typy hráček a s každým zúčastněným soupeřem byly vyšší na všech 

postech. Hráčky jsou aktivní hrou a uvolněním bez míče a stejně tak snahou doskočit míč, kde těží z 

výrazně vyšší sestavy. Zajímavostí může být pozorovat tyto hráčky v dalších letech, jelikož vysoké 

somatotypy s basketbalem teprve začínají a byla to letos pro ně teprve první sezóna. Bodovější jsou 

především jednotlivci Sacherová a Ročková. Hra se točí hlavně okolo nich a děvčata na ně ve svých 

pětkách spoléhají. Sacherová dovede také přihrávkami vytvořit také střelecké pozice pro ostatní 

hráčky tak, aby jednoduše skórovaly. 

 

 

 

Válečnice Děčín 

Děvčata z Děčína prokazovaly velkou bojovnost po celou dobu turnaje a to ať bylo skóre jakékoliv, 

tak se nevzdávaly a nevypouštěly žádný souboj. Více než technické parametry hru zdobila právě chuť 

bojovat a snaha zvítězit. Hráčky Landová, Činková a Nevečeřalová jsou těmi, které táhnou družstvo 

kupředu co se týká vyprodukovávání šancí, ale i podpory ostatních děvčat na hřišti. Všechny tři 

dokonce mladší ročníkem narození 2011. Činková s Landovou zrychlují hru jako malé rychlé hráčky, 

Nevečeřalová svou chutí skórovat a vyprodukovávání nájezdů a sbíráním doskoků. Landová se 

skvělým citem pro hru a i pro laika na první pohled viditelným talentem. Družstvo Děčína mělo na 

turnaji velkou podporu z řad rodičů a obecně by se dalo říct, že jsou děvčata výborný kolektiv a dobrá 

parta. 

 

 

 



 

 

 

 

BK Klatovy 

Děvčata z Klatov na mě působila jako tolik nevyhraná a všechny ostatní týmy byly viditelně nad 

jejich síly. Za jisté se většina z nich basketbalu nevěnuje tak dlouho jako ostatní týmy. Obecně v 

nejmenším družstvu na turnaji vyčuhovaly dvě vysoké a běhavé typy hráček. Krausová vyzařovala s 

výrazně větší jistotou a sebevědomím na hřišti, Fürbacherová méně technická, ale důrazná. Družstvo 

zápasilo s celoplošným osobním pressingem soupeřů a spoléhaly především na dvě zmíněné hráčky. 

Ačkoliv věděly, že každý další zápas pro ně bude náročným, postupně se jejich výkonnost zvedala a 

turnaj byl pro ně přínosem. Trenér Kubát vyzařuje chápavým a především trpělivým postojem v 

kolektivu na hřišti i mimo něj, proto mám pocit takový, že se družstvo postupně výkonnostně zvedne 

a na příštím turnaji bude vyzařovat zase lépe. 

 

 

 

Hodnocení výkonu rozhodčích :  
 

Dvojice rozhodčích Kout – Kesler zvládla turnaj bez komplikací. Oba prokázali, že už spolu v 

minulosti nejednou spolupracovali a tak byl jejich verdikt vždy jednotný a věděli v jakých situacích se 

spolehnout na druhého. Také prokazovali známky fair-play a dovedli vysvětlit situace. K pochybením 

nedocházelo a jejich verdikt byl vždy brán s respektem. Také i díky tomu se turnaj odehrál v přátelské 

atmosféře a jednotlivá družstva a fanoušci z řad rodičů neměli za celou dobu pocity znevýhodnění 

jejich celku. Celkový turnaj odpískala pouze jejich dvojice. 

 

 

 

 

Hodnocení organizace turnaje : 

 

Organizace turnaje nebyla náročná natolik díky menšímu počtu přihlášených družstev. Zápasy se tak 

zorganizovaly na jednu sportovní halu a tím usnadnily celkovou organizaci. Turnaj byl zorganizován 

úspěšně a všechny předpovězené plány před turnajem vycházely. Zajištěná strava a ubytování pro 

účastníky byla v blízkém okolí a nebylo potřeba žádného dojíždění navíc. Všechny odehrané zápasy 

se vysílaly živě na tvcom.cz. Z turnaje se v co nejkratším čase objevovaly výsledky na webu a také 

přidávány fotky a videa z turnaje na sociálních sítích.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Závěrem : 

 

Oceňuji přístup, snahu a ochotu basketbalového klubu Basket Varnsdorf, který se snažil vytvořit 

příjemné podmínky pro všechny účastníky. Oceňuji také to, že tento festival pojali jako možnost 

oslovit ve městě další děti a ukázat jim zápasy s podporující atmosférou. Doprovodný program - 

otevřený trénink dětí U10 byl zpestřením a věřím, že místní děti si takovýto program užily a rodiče 

ocenili. Všichni se snažili vytvořit dětem hezké zážitky a my všichni se snažili dětem vytvořit 

,,rodinnou atmosféru". Děvčata tak měla spoustu možností vytvořit si basketbalem nové kamarádky 

napříč kluby.  

 

Turnaj by se povedl o to více kdyby se zúčastnilo samotné družstvo pořadatelů a určitě by to i pro 

samotný klub bylo větším přínosem a obdržely by z okolí pak zase výraznější zpětnou vazbu. Tři 

děvčata z Varnsdorfu se přece jen zúčastnila v Děčínském družstvu a Děčín tak měl po celou dobu 

turnaje s přehledem nejvýraznější podporu ze stran rodičů. 

 

Bohužel jedinou, avšak výraznou kaňkou na uspořádaném festivalu byla účast družstev. Těžko říct, 

jestli se bavíme o následcích covidu nebo ne, nicméně je potřeba do budoucích let propagovat akci s 

delším časovým předstihem. Velká škoda, že se některé týmy odmítly zúčastnit a jejich družstva tak 

přišla tímto o vyvrcholení své sezóny a další zážitky. Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným 

trenérům za jejich hezky odvedenou práci s dětmi a stejně tak děkuji všem pořadatelům za 

bezproblémové uspořádání tohoto turnaje. 


