
Zpráva o průběhu turnaje

Ve dnech 4. až 6. května se konalo v pohádkovém městě Jičíně národní finále
mladších minižákyň - Jičín 2012. Zde je stručné info.

Třídenní basketbalový maratón začal pátečním utkáním utkáním skupiny C –
HB Basket Praha – Valosun Brno a ve skupině D – BK Brandýs nad Labem – Sokol
Hradec Králové. Oba úvodní zápasy mistrovství byly velmi vyrovnané. Brno, které
mělo lepší vstup do utkání postupně přenechávalo iniciativu soupeřkám. Hra i
skóre se vyrovnalo a pražský tým se ujal dvacet vteřin před koncem vedení 40:39.
V samotném závěru zápasu mohly brňanky zvrátit vývoj zápasu na svoji stranu,
ale nepodařilo se jim proměnit ani jednu ze dvou šestek. Pak již nebyl čas a tým z
hlavního města si připsal první nejtěsnější výhru v turnaji 40:39. Ve druhém
utkání nakonec udolal Hradec Králové soupeřky z Brandýsa nad Labem také těsně
63:60.

V dalších pátečních zápasech se představil favorit z Pardubic proti Strakonicím.
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Tento zápas byl jednoznačně pod taktovkou favorita, který vyhrál 95:16. V dalším ještě dopoledním
zápase již nastoupil domácí tým BSK Continental Jičín proti dalšímu z favoritů turnaje týmu TJ OP
Prostějov. První jičínský koš na mistrovství vsítila Míša Čechová, ale začátek utkání holkám utekl.
První čtvrtinu Jičín prohrál 23:14, což bylo ještě milosrdné a to jen díky Barče Truhličkové a jejím
výborným šestkám. Dále favorit navyšoval skóre, které se podařilo druhé pětce alespoň trochu
přibrzdit. Vysoká hráčka Prostějova číslo 27 si dokázala pod košem i v nájezdech poradit s naší
obranou a stala se pro Jičín pohromou. 2/4 = 45:25. 3/4 = 69:36 a celkové skóre zápasu 87:57 pro
Prostějov.

Další jičínský zápas ve skupině skončil úplně shodným skóre, kdy Jičín podlehl hráčkám Plzně 87:57!
V tomto utkání holky působily unaveným dojmem. Zvláště první pětka nestačila držet krok se
soupeřkami. V druhé pětce vynikala kapitánka Áďa „Muflon“ Hlavová, která svým výkonem a
získanými míči alespoň trochu přibrzdila hráčky Plzně. Nicméně druhá prohra = třetí místo ve
skupině pro Jičín a vyhlídky pouze na boj o 9. až 12. místo. Prostějov a Plzeň ze skupiny postupují.

V dalších pátečních zápasech si zajistily postup ze skupin Pardubice, Ostrava, Praha, Brno, Hradec
Králové a Basket Slovanka. Po čtvrtfinálových bojích se do semifinále probojovaly týmy
Pardubic, Prostějova, Plzně a tým HB Basket Praha.

V sobotu Jičín bojoval o možnost utkat se o 9. místo s týmem Brandýs nad Labem. Tento
zápas opět Jičínu nevyšel. Přes vyrovnanou první čtvrtinu 13:14, kdy se v dresu Jičína
rozstřílela Vikča Sirovátková, se v dalším průběhu zápasu holkám nedařilo.



V tomto pro Jičín posledním zápase turnaje šly holky do utkání s větším
odhodláním a i přes špatný vstup do zápasu 0:4 se jim podařilo nástup soupeřek
eliminovat. Za stavu 6:4 si trenérka Jičína Tereza Mikulová vzala první oddechový
čas, promluvila holkám do duše. Výsledek se dostavil v zápětí. Holky otočily skóre,
Barči Truhličkové bylo plné hřiště a soupeřky ze Strakonic si nedokázaly poradit s
její rychlostí. Dokázaly jí zastavit pouze za cenu faulů, které Barča
nekompromisně trestala z čáry šestkových hodů. Holky vyhrály první čtvrtinu
18:16. Druhá čtvrtina byla pro Jičín ještě lepší. Výborná spolupráce Ádi Hlavové s
Nelčou Michálkovou a jejich kombinace hoď a běž slavila úspěch. Druhá čtvrtina
43:31 pro Jičín. Ke konci zápasu se vyfaulovala po celý turnaj dobře hrající Nikča
Doškářová a v zápětí jí následovala i Nelča Michálková. To ale do konce zápasu
zbývaly pouhé tři minuty a náskok Jičína byl v tu dobu již 25 bodů. Dohrávalo se v
poklidném tempu a do závěrečných okamžiků zápasu poslala trenérka i holky z
lavičky. Výhru 85:56 si holky nenechaly vzít a nakonec turnaje okusily jaké to je
vyhrát v národním finále.
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O třetí místo se utkal vítěz jičínské skupiny Prostějov proti týmu Basket Praha. Byl to vyrovnaný
zápas, ve kterém se soupeřky přetahovaly o každý míč. Jedna minuta dělila holky z hlavního města
od bronzového poháru. Pražský tým vede před koncem zápasu 57:55. Následují dvě proměněné
šestky Prostějova 57:57. Další pražský faul a další dvě proměněné šestky posouvají Prostějov na
bronzovou příčku. 57:59!

Do finále se probojoval obhájce titulu z loňska, tým Pardubic a přemožitel Jičína ze skupiny tým
Plzně. Pardubice, které si nechaly na finálový zápas obarvit vlasy na červeno a to i včetně trenéra
postupně navyšují skóre a v poklidu obhajují titul. Vyhrávají 66:39.

Po organizační stránce se celý turnaj podle slov všech trenérů vyvedl, líbilo se páteční večerní
zahájení na zimním stadionu a všichni si chválili i doprovodný program. Pro jičínské holky to byla
velká zkušenost. I když vyhrály pouze jeden zápas, určitě nezklamaly. Omluvou pro Jičín může být
fakt, že co se výšky týče byl nejmenším týmem turnaje a měl ve skupině druhý a třetí tým celkového
pořadí.

Celkové pořadí: 1) BK Studánka Pardubice, 2) DBaK Plzeň, 3) TJ OP Prostějov,
4) HB Basket Praha, 5) Sokol Hradec Králové, 6) Basket Slovanka, 7) Valosun Brno,
8) SBŠ Ostrava, 9) BK Brandýs nad Labem, 10) TJ Slovan Litoměřice,
11) BSK Continental Jičín, 12) BK Strakonice.

Podrobnější statistiky, fotografie a videa na stránkách jičínského klubu. (mč)

Holky si nedokázaly dobře přihrávat a soupeř chodil často do otevřené
jičínské obrany a zrodil se nejhorší výsledek pro Jičín 38:93! To znamenalo pro
jičínské „opice“ nedělní souboj o 11. místo proti týmu BK Strakonice.


