MEDVĚDÍ POHÁR KOLÍN
První neděli po prázdninách jsme vyrazily na turnaj přípravek do Kolína, kterého se zúčastnilo 6 týmů
– OSK, pořádající BC Kolín, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, Basket Poděbrady, T. J. Sokol Kladno a
BK Studánka Pardubice. Turnaje se zúčastnila mixovaná družstva, takže si holky vyzkoušely i jak se
hraje proti klukům.
Ranní vstávání, cesta vlakem, „soutěž“ kdo sní všechny zásoby sladkostí už po cestě do Kolína, sto
padesát zbytečných dotazů („Už tam budeme? A pojedeme tunelem?“), příchod do tělocvičny a
zjištění, že bychom mohly vyhrát soutěž o nejméně početné družstvo. Asi tak probíhalo naše
cestování. Nicméně holky byly nadšené, že si zahrají a už v prvním zápase proti Mladé Boleslavi
předvedly, že když chtějí tak umí zabojovat. Sice to byla naše jediná výhra v turnaji, ale nebylo mnoho
ztrát při driblinku, byla vidět snaha dát koš, přihrát si, a především získat míč. Pochvalu za bojovnost v
tomto zápase si zaslouží především Laura. Oporou při vyvážení míče byly „starší“ holky z U12. Harry
se dařilo ve dvojtaktech a Sáře v získávání míčů. Obranou přispěla Nikča, která sice bránila všechny a
nikoho, ale svou rychlostí pomohla ostatním. V tomto zápase se každý nějak projevil. Sofie využila své
výšky k získání míče pod košem, Natka se i před výškový rozdíl nebála jít po míči a měla pár pěkných
zisků, Adéla konečně zvedla hlavu a přihrála na pár košů a Kače se dařilo v zakončování.
Druhý zápas s Kolínem už byl méně úspěšný. Holky / kluci z Kolína byly především rychlejší než my,
lépe zvládaly uvolnění pro míč a driblink. U nás nastupovala ztráta sil, pozornosti, a hlavně míče.
Největší propad byl za začátku a na konci zápasu. Druhá a třetí čtvrtina byla vcelku koukatelná. Ožití
některých hráček zajistilo, že zápas dopadl vcelku dobře. Po tomto zápase jsme ve skupině skončily
na druhém místě.
Po obědě nás čekal největší nářez. Zápas s týmem Basket Poděbrady, který tvořili z větší části kluci.
Basketbalově byly úplně jinde než my. Jak zkušenostmi, tak i rychlostí a dovednostmi. Tak jak rychle
zápas začal, tak už všichni doufali, aby co nejdříve skončil. Holkám se nedá nic vyčíst. S touto
jednoznačnou převahou nešlo nic dělat. Hned po skončení tohoto „utrpení“ čekal holky boj o 3. místo,
opět s Kolínem. Bohužel už však nezbyly síly. Zbytečné ztráty při driblinku, neschopnost vyhodit míč
po koši, neschopnost pohnout se pro míč, a především nedobíhání do obrany. V poločase už proto
bylo rozhodnuto, že si z turnaje odvezeme 4.místo. V závěru však holky chytily ještě druhý dech,
potrápily Kolín a poslední čtvrtinu vyhrály.
V tomto turnaji nešlo o výsledky, ale především o oživení basketbalových dovedností po prázdninách
a získání nových herních zkušeností. Škoda ovšem, že nás nejelo více. Přece jenom odehrát dvakrát
dva zápasy hned po sobě v tak malém počtu je náročné. Cesta domů už byla klidnější, až na
nekonečné dotazy na nádraží „A kdy už pojedeme? A můžu si něco koupit?“. Přesto však byl nedělní
výlet do Kolína úspěšný. A holky si zaslouží pochvalu.

OSK - AUTOŠKODA MLADÁ BOLESLAV 31:24
Kargerová 12, Vodešilová 6, Součková 4 (2/0), Polednová 4, Janků 2, Zahradníčková 2, Krejčířová 1
(2/1)

OSK - KOLÍN 12:26
Kargerová 4 (2/2), Součková 2, Polednová 2, Janků 2, Filipová 2

OSK - PODĚBRADY 2:67
Janků 2,

OSK - KOLÍN 16:40
Kargerová 6, Janků 6, Filipová 2, Krejčířová 2

POŘADÍ
1. PODĚBRADY
2. PARDUBICE
3. KOLÍN
4. OLOMOUC
5. MLADÁ BOLESLAV
6. KLADNO

