
TURNAJ U17 NOWY SACZ - 5.MÍSTO 

 

První a jediný přípravný turnaj kategorie U17 neproběhl úplně tak, jak jsme si představovali. Přesněji 

řečeno, chyby a problémy byly na naší straně, samotný turnaj, jeho organizace, ubytování, jídlo a 

vůbec atmosféra byla vynikající. O to větší škoda, že jsme jednak neodjeli všichni - důvody neuvádím - 

jednak, že náš basketbal byl málo kvalitní. Smůlu pak dovršila dvě až tři zranění, z nichž nejvážnější je 

bohužel zlomenina kotníku Terky Nesvadbové, které samozřejmě přejeme, ať se jí noha rychle hojí. 

 

Nakonec tedy turnaj dokončila osmička hráček / díky Barče za operativní příjezd /. Jediné vítězství 

znamenalo páté místo ze šesti, přičemž bod skóre nás dělil od čtvrtého místa / smolná obdržená 

trojka tři vteřiny před koncem posledního zápasu /, ale stejně nás dva body dělily od místa 

posledního. Výsledek nebyl ale zas to nejdůležitější, mnohem víc záleželo na tom, jak dobře či špatně 

jsme plnili svoje individuální a týmové úkoly. Proti loňskému roku jako bychom zapomněli na některé, 

už snad dřív zvládnuté dovednosti. Ve stručnosti šlo především o odstupování ze slabé strany, 

odstavování hráček po střelbě, obranu v situaci 1-1. Když k tomu připočteme tragickou střelbu s 

ojedinělými výjimkami, nebylo divu, že jsme na zdaleka ne nadprůměrné polské týmy nestačili. 

 

Nejstabilnější a nejspolehlivější výkony nakonec podávala Růža na rozehrávce, odvážně zařadila víc 

nájezdů, i když v zakončeních měla proti převážně vysokým soupeřkám ne vždy odpovídající 

úspěšnost, dokázala však občas najít i jiné, pestřejší zakončení v přihrávce. Míša plnila roli střelce s 

výjimkou posledního utkání, ale na "belgické" výkony to nestačilo. Poměrně stálou výkonnost měla i 

Anička a Barča D. - kromě vstupu, který jí příliš nevyšel - ostatní se víc hledaly, ať už to bylo ve střelbě 

/ Darča /, v technice / Alča, Domča /, ve spolupráci s ostatními / Barča P. /. Celkově vzato, byla 

úroveň naší hry o dost nižší, než jaká se dala čekat na začátku sezóny a některé okamžiky byly 

skutečně tragické.. 

 

Snad v úplné sestavě bude obraz hry a tím i výsledky uspokojivější.. 

 

Body jen celkově a s určitou mírou nepřesnosti podle kopií zápisů :  

Míša 56, Růža 35, Alwa 23. Barča D. - 18 / tři zápasy /, Darča 14, Anička 9, Domča 7, Terka N. 6 / dva 

zápasy /, Barča P. 6, Simča 2 / dva zápasy / 


