
Kvalifikace o žákovskou ligu U15 pro sezónu 2018/2019

Hráčky ročníku 2004 a 2005 hostily kvalifikační skupinu D, soupeřem nám byla družstva
Basket Poděbrady, Jiskra Kyjov a Basket Slovanka.

V sobotu ráno jsme zahájily kvalifikaci s týmem Poděbrad. První vzájemné setkání s tímto
soupeřem provázela velká nervozita na obou stranách. My se přece jen trefovaly o něco
častěji, i když množství zahozených šancí bylo děsivé. Především ale naše obrana  byla
spolehlivější a o něco bojovnější. Soupeřky byly fyzicky velmi vyspělé, což nám dělalo
problémy, a i když jsme vlastně celý zápas vedly, rozhodně jsme si až do závěru nemohly
být ničím jistí. Výhru jsme tak přes nepřesvědčivý výkon doslova vybojovaly.
OSK Olomouc – Basket Poděbrady  49:38 (14:9, 24:20, 34:24)
Jurníková 14(TH 5/4), Hrabalíková 12(2x3), Pavlíčková 7(4/3), Fišerová 6, Brodová 5(2/1),
Gieslová 2(1/0), Náplavová 2, Křůmalová 1(2/1), Švrdlíková

Odpoledne  nás  čekal  známý  soupeř  z  Kyjova.  Do  poločasu  jsme  pokračovaly  v
nepřesvědčivém výkonu, kdy jsme nedaly obrovské množství jasných košů, dělaly hloupé
chyby a zbytečně ztrácely míče. Ani v obraně jsme nebyly tak poctivé a nechávaly holky z
Kyjova až příliš vynikat. Až v druhé polovině zápasu jsme konečně zařadily vyšší rychlost,
postupně zlepšily neduhy prvního poločasu a mohly tak slavit jasnou výhru.
Jiskra Kyjov – OSK Olomouc   36:71  (13:23, 26:34, 34:53)
Hrabalíková  12(TH  2/2),  Brodová  12(2/2),  Křůmalová  12(4/0),  Jurníková  11(2/1),
Pavlíčková 10, Švrdlíková 4, Fišerová 4(4/0), Gieslová 3(1/1), Náplavová 3(3/1)

Poslední soupeřky z Prahy dokázaly v sobotu stejně jako my dvakrát vyhrát, takže bylo
jasné, že v nedělním zápase se rozhodne o přímém postupujícím do žákovské ligy. Dalo
se tak očekávat velké drama, což se i potvrdilo.
Slovanka měla jen jednu vysokou hráčku, ostatní byly malé, ale velmi rychlé a šikovné
holky. Zápas jsme začaly opět velmi svázaně, neproměňovaly jsme jasné „šoupáky“ a v
16. minutě jsme prohrávaly o 9 bodů. Až poslední 4 minuty poločasu jsme začaly hrát
odvážněji, zlepšily obranu a v poločase to bylo jen o koš. Třetí čtvrtka byla opět jak na
houpačce, pět minut hrála lépe Slovanka a opět nám odskočila na 7 bodů. My se však
nevzdaly a postupným snižováním jsme dokázaly do konce čtvrtiny skóre dorovnat, což
nás nakoplo do závěrečné části.  Tam jsme od první minuty šly do vedení,  které jsme
postupně navyšovaly až na 9 bodů a i přes malé snížení už nám Slovanka výhru nevzala.
Basket Slovanka – OSK Olomouc   38:44   (10:4, 19:17, 28:28)
Fišerová 16(7/4), Brodová 12(6/2), Hrabalíková 8(1x3,3/1), Jurníková 2(6/2), Gieslová 2,
Pavlíčková 2, Křůmalová 2, Náplavová 0(4/0)

Celý víkend byl opravdovou zkouškou pro všechny holky a je velice potěšující, že jsme
obstály.  Vyzvednout bych chtěla naši  obranu, která většinou velice slušně fungovala a
nutila tak soupeře do těžkých střel  (ani  v  jednom zápase jsme nedostaly  více než 38
bodů). Zlepšila se snaha obcházet svoji obránkyni a hrát jednoduše do koše. Dokázaly
jsme si  připravit  spoustu pěkných šancí a bylo k vidění spousta dobrých asistencí a v
určitých úsecích jsme předváděly slušný výkon. Velice se zlepšil i návrat do obrany, se
kterým  jsme  trochu  bojovaly  celou  sezonu  a  dostaly  tak  minimum  košů  z  rychlého
protiútoku.

Příští rok nás tedy čeká liga U15, což rozhodně nebude vůbec lehké, takže musíme hodně
pracovat na svém zlepšování. A že toho je hodně, co musíme zlepšit.



Krátké zhodnocení sezóny:
Zakončily jsme úspěšně dlouhatánskou sezónu. Desetičlenný tým odehrál základní část
soutěže žákovské ligy U14 s vyrovnanou bilancí 6 výher – 6 porážek, skončil tak uprostřed
tabulky a spadl tak do nižší části ligy. Druhou polovinu soutěže jsme zvládly bez porážky a
suverénně tak skupinu vyhrály. Celou sezónu nás ale trápila různá zranění a nemoci a v
plné sestavě jsme tak odehrály pouze neuvěřitelné 2 utkání (z 24), což nás samozřejmě
dost limitovalo. Přesto jsme to díky vyrovnanosti celého týmu ustály a v podstatě žádná
absence  nás  neoslabila  natolik,  abychom  s  někým  zbytečně  prohrály.  Díky  našemu
umístění jsme vybojovaly možnost pro kvalifikaci pořádat jednu ze skupin, vyhnout se tak
nejsilnějším soupeřům a dotáhnout sezónu do úspěšného konce.
Kromě ligy  U14 jsme pomáhaly  odehrát  pěti  hráčkám ročníku  2003 i  ligu  a  následně
extraligu U15. To byl podle mě  jeden z důležitých faktorů našeho úspěchu. Kvůli malému
počtu hráček 2003 dostala většina mladších holek dost velké množství minut na hřišti proti
kvalitním soupeřům a mohly se tak nejen od našich, ale i  soupeřových hráček hodně
naučit.


