ŠMOULINKA CUP - 2.turnaj KOLÍN
Druhý Šmoulinkový turnaj se odehrál v Kolíně, kde jsme v září odehrály turnaj Medvědí pohár
přípravek. Tentokrát jsme zvýšily počet účastníků na 11 holek, což už je celkem úspěch. Cestování
vlakem už s přehledem zvládáme, takže cesta proběhla bez problému. Holky byly vcelku hodné, až na
neustálé třískání košem. U některých se projevil strach z přecházení mezi vagóny (který úspěšně
překonaly) a hloupých dotazů už taky podstatně ubývá. Takže cesta do Kolína se ukázala jako
pozitivní start dne. Bohužel to byla mylná představa.
Zápasy proti Benešovu a Sadské jsme s přehledem prohrály. Hráčky byly schopnější jak pohybově,
tak i technicky. Bylo vidět, že to nehrají poprvé. Na obranu holek můžu jen říct, že proti zdvojování
opravdu neměly šanci. Na druhou stranu byly občas i světlé chvilky. Především si pochvalu zaslouží
Klára, která vybojovala pár míčů. Proti Kolínu už měl být zápas vyrovnanější. Opak byl ale pravdou.
Nebýt první poloviny zápasu, kdy bylo skóre 16:0, mohl být zápas poměrně „vyrovnaný“. Holky začaly
hrát až ve druhé polovině zápasu. Především začaly bránit (zejména hráčku, která nám v první
čtvrtině dala 10 bodů). Omezily se ztráty míče a některé prozřely a začaly bojovat. Celkově byla v
těchto zápasech vidět spousta chyb. Driblink – před sebou, nejlépe do většího počtu hráček. Útok –
zbavování se zodpovědnosti „starších“ hráček a nesmyslných přihrávek na naše nováčky (jako by
Harry mladší mohla spasit svět). Neustálé přerušování driblinku. Přihrávky – nejsem si jistá, jestli
všechny hráčky rozeznávají barvy, ale 95 % přihrávek je buď soupeřům nebo do prostoru. Obrana –
jediné pozitivum turnaje bylo, že holky už víceméně stojí správně v obraně (i když daleko), alespoň
nějaký posun.
Tento turnaj se opravdu nevyvedl. Jediné, co nám šlo bylo: zavazování bot (nejlépe v obraně), cucání
vlasů (nejlépe při doskakování), cucání prstů (nejlépe při doskakování), popotahování trenek (pořád),
fandění soupeřům při dvojtaktech (nulová aktivita při získání míče), atd. Z turnaje jsme si tedy opět
dovezly poslední místo. Abych nebyla jen pesimistická – všechno zlé je k něčemu dobré. Dalo nám to
nový pohled na to, v čem máme největší problémy, a na čem je především potřeba zapracovat. Druhá
Šmoulinka je tedy za námi. Doufám a celkem tomu i věřím, že v dalším turnaji holky ukážou snahu
vyhrát, nebo alespoň potrápit soupeře.

OSK – Benešov 1:40
Zahradníčková 1- 2/1

OSK – Sadská 6:42
Součková 4, Janků 2

OSK – Kolín 6:28
Janků 2, Polednová 2, Chodilová 2, Krejčířová 0 - 2/0

