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Termín: 7.5. – 8.5. 2022

Místo konání: Sobota = Pelhřimov

Neděle = Jindřichův Hradec

Hlavní rozhodčí: HLAVÁČEK Pavel

Delegát ČABR: VYKLICKÝ Robert

Delegát KVBMH: PIVODA Lukáš

Účastníci:

GBA Sojky Pelhřimov

 2



Basket Brno

USK Praha
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Tygři Brno

Výsledky:

SOBOTA (Pelhřimov)

1. Semifinále

GBA Sojky Pelhřimov – Tygři Brno 80:65 (27:15, 42:31, 65:47)

Nejlepší střelci:

Pelhřimov: Coulibaly 21, Kheil 18, Granja Bernard 17

Brno: Olbort 15, Lukeš 15, Polívka 12

 4



2. Semifinále

BASKET Brno – USK Praha 78:73 (14:21, 38:42, 54:55)

Nejlepší střelci:

Brno: Nečas 28, Půlpán 15, Svoboda 10, Dáňa 10

Praha: Šafařík 21, Švec 20, Palas 19, Slowiak 11

NEDĚLE (Jindřichův Hradec)

O 3. Místo

Tygři Brno – USK Praha 60:82 (21:20, 35:49, 45:65)

Nejlepší střelci:

Brno: Olbort 16, Lukeš 11, Štangler 10

Praha: Šafařík 19, Švec 15, Palas 14

FINÁLE

GBA Sojky Pelhřimov – BASKET Brno 86:66 (16:15, 37:25, 64:43)

Nejlepší střelci:

Pelhřimov: Ikegwuruka 20, Kheil 18, Coulibaly 13, Pereda 13

Brno: Nečas 25, Svoboda 17
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Konečné pořadí družstev:

1. GBA Sojky Pelhřimov

2. Basket Brno

3. USK Praha

4. Tygři Brno

ALL STARS:

Jakub NEČAS (Basket Brno)

Jakub Wiktor COULIBALY (GBA Sojky Pelhřimov)

Matěj ŠAFAŘÍK (USK Praha)

Lukáš OLBORT (Tygři Brno)

Martin KHEIL (GBA Sojky Pelhřimov)

MVP: 
Jorge Sánchez-Ramos Peredu  (GBA Sojky Pelhřimov)
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Charakteristika družstev:

GBA Sojky Pelhřimov

Sojky byli nejvyspělejším týmem, co se týká fyzična. S tím byla spojena schopnost  
ve většině případů ubránit situaci jeden proti jednomu a také dominovat na doskoku. 
Své fyzično dokazovali i během vniků do koše a při hře v dolním postavení. 

Mohli se spolehnout na širokou rotaci hráčů, která jim pomáhala udržet vysoké 
tempo na obou stranách hřiště.

V semifinále neměli tak dobrý pohyb míče a až příliš často se spoléhali na tříbodovou 
střelbu a situaci jeden na jednoho.

Ovšem ve finálovém utkání, zejména ve druhém poločase, předvedli dle mého 
názoru jeden z jejich nejlepších výkonů v sezoně. Dařilo se jim rychle běhat  
do protiútoku, měli výbornou úspěšnost zpoza tříbodového oblouku a kompaktně 
bránili.

Titul z F4 je ve správných rukou. Domácí tým vyhrál základní část a s přehledem 
zvítězil i v obou utkáních na turnaji.

Hráči k dalšímu sledování: Kheil Martin, Grunt Tomáš

BASKET Brno

Tým, který má ve svém jádru perspektivní a typologicky dobré hráče. F4 jej však 
nezastihlo v úplně nejlepším momentu. 

V semifinále tahali dlouho za kratší konec a nemohli najít recept na takticky dobře 
připraveného soupeře.

Když však hrálo Brno svou hru, bylo schopno běhat výborně dopředu a předvádět 
kolektivní výkon.

Zdobil je dobrý pohyb míče, zejména po vniku ke koši a následném vyhození míče 
za tříbodový oblouk.

Brňané se ale nepotkali s dobrou střeleckou formou. Při střelbě za tři body skončili  
na 15,5%.

Za pozitivní zmínku stojí určitě představení Jakuba Nečase, ve kterém nám roste 
velmi zajímavý hráč. 

Bohužel pro Brno se k Jakubovi moc hráčů nepřidalo a zůstalo za očekáváním.

Stříbrná medaile je ovšem odměnou za dobře odvedenou práci v celé sezoně.

Hráči k dalšímu sledování: Nečas Jakub, Svoboda Šimon, Křivánek Petr, 
Dáňa Matěj, Rychtecký Matěj, Husták Adam, 
Koulisianis Joanis
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USK Praha

Pražané přijeli na turnaj velmi dobře takticky připraveni. Bylo zajímavé sledovat jejich 
odlišný styl hry v semifinále a v souboji o třetí místo.

V semifinále se spoléhali spíše na postupný útok, ve kterém bylo k vidění hodně 
situací jeden na jednoho, hra “guarda” v dolním postavení a na můj vkus menší 
pohyb míče.

V souboji o třetí místo předvedlo USK konstantní a v některých úsecích utkání  
až dominantní výkon. Agresivní obrana, rychlý přechod do útoku, pohyb míče a 
vysoká úspěšnost střelby. To byly hlavní aspekty, díky kterým si dokráčeli pro 
bronzové medaile.

Celkově dokázali nahradit svůj nižší vzrůst a absenci typického podkošového hráče 
velkou bojovností a oba své soupeře porazit na doskoku.

Hráči k dalšímu sledování: Švec Ondřej, Milan Tomáš Stráněl, Šafařík Matěj

Tygři Brno

Tým s velkým potenciálem, minimálně pro příští sezonu. Poskládaný hlavně 

z ročníku 2004.

I přes tento fakt byli konkurenceschopní a na turnaji se díky své houževnatosti 
neztratili.

V porovnání ostatními týmy neměli tak velkou rotaci a tak se v útoku spoléhali více 
na postupný útok.

V obou utkáních se snažili předvádět útočný basketbal, ale bohužel pro ně se jim 
střelecky nedařilo. Někdy volili těžké střely a díky svému nižšímu věku nebyli tak 
odolní při vniku pod koš.

V obraně se při vnicích soupeře snažili ucpat vnitřní prostor a raději soupeři dovolili 
volnou trojku, než lehké dva body z pod koše.

Pro Tygry dobrý turnaj i celá sezóna, ve které nasbírali velké zkušenosti.

Hráči k dalšímu sledování: Olbort Lukáš, Lukeš Adam, Polívka Jan Boleslav
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Organizační zajištění turnaje:
Vše proběhlo bez sebemenších problému a o turnaj se starali správní a nadšení lidé. 

Ve VIP místnosti bylo nachystáno vše, co bylo potřeba. 

Organizátoři si zaslouží uznání za dobře odvedenou práci a výbornou organizaci 
turnaje.

Slavnostního zakončení se zúčastnil i starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák a 
bývalý basketbalový reprezentant Petr Welsch.

 

Rozhodčí: 
Výborný, Kremser, Musil, Pazourek, Hartig, Petrák. 

Jako pozitivum vidím delegování mladých a perspektivních rozhodčích. Utkání měli 
ve většině případech pod kontrolou a nemuseli řešit žádnou vyhrocenou situaci. 

Komunikace s trenéry probíhala v profesionální rovině a nebyla arogantní.

Nicméně se mi zdálo, že rozhodčí neudrželi stejný trend rozhodování po celou dobu 
turnaje. Tím pádem bylo pro hráče a trenéry těžké se přizpůsobit.

Závěr:
F4 U19 bylo důstojným vyvrcholením sezony a bylo k vidění spoustu výborných 
týmových i individuálních výkonů. 

Pro český basketbal je určitě pozitivní zjištění, že se na turnaji pohyboval velký počet 
hráčů s perspektivou do budoucna.

Zpracoval delegát KBDMH: Pivoda Lukáš 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