Minibasketball Prague Open

Ve dnech 9.- 11.9. 2011 uspořádal agilní dívčí basketbalový klub SK Zemanky přípravný
minibasketbalový turnaj starších minižáků a minižákyň pod názvem „Minibasketball Prague
Open“. Pořadatelé vyzvali ke spolupráci i ČBF prostřednictvím ČAMBu a Pražský
basketbalový svaz. Současně se připojil Pražský Magistrát a pražská čtvrť Praha 11. Spojení
všech těchto sil nakonec přineslo účast 12 kvalitních celků, 6 chlapeckých a 6 dívčích. Ve
sportovní hale Jižního města a tělocvičně „Modré ZŠ“ se tak sešla poměrně zajímavá
konkurence nejlepších družstev ČR se zahraničními celky ze SRN a Polska. Zejména
v chlapecké kategorii se na pražské Jižní město sjely celky zvučných zahraničních jmen.
V průběhu tří víkendových dnů bylo sehráno třicet turnajových klání, která přinesla zajímavé
výsledky. Každý tým sehrál pět utkání, která byla kvalitní přípravou před nadcházející
basketbalovou sezónou.
Slavnostní zahájení turnaje provedl vzácný host senátor PhDr. Milan Pešák, který popřál
sportovcům a divákům hezké sportovní zážitky a ocenil významnou úlohu trenérů při práci s
mládeží dalším významným hostem turnaje byla legenda československého basketu pan Sláva
Šíp.
Dívčí kategorii ovládly domácí Zemanky, které všechny své soupeře přehrály rozdílem třídy a
turnajem prošly jako nůž máslem. Druhé místo obsadil překvapivě BK Brandýs n.L., který
přehrál mistrovské družstvo Pardubic, které však do Prahy přijelo v oslabené sestavě. Třetí
skončily právě Pardubice. Čtvrté místo vybojovaly Strakonice. Pátý skončil jediný zahraniční
tým Chemnitz a poslední skončilo druhé pražské družstvo Sokola Nusle. Patnáct utkání
přineslo následující výsledky a pořadí.

SK Zemanky – BK Brandýs n.L.
Chemnitz – Nusle
Strakonice – Pardubice
Zemanky – Nusle
Brandýs – Strakonice
Zemanky – Chemnitz
Pardubice –Nusle
Zemanky – Strakonice
Brandýs – Chemnitz
Pardubice – Chemnitz
Strakonice – Nusle
Brandýs – Pardubice
Chemnitz – Strakonice
Brandýs – Nusle
Zemanky – Pardubice

57:27
72:59
32:20
80:19
61:29
90:26
86:20
73:17
81:13
79:20
67:35
57:30
29:62
47:6
74:20

Turnajové pořadí dívčí kategorie:
1.
2.
3.
4.

SK Zemanky
BK Brandýs
Studánka Pardubice
BK Strakonice

5:0
4:1
3:2
2:3

374:109
273:135
247:191
195:230

10 b
9 b
8 b
7 b

5.
6.

Chemcats Chemnitz 1:4
Sokol Nusle
0:5

160:371
139:352

6 b
5 b

All stars tým: Kateřina Pátková /Zemanky/ - Lucie Babováková /Brandýs/ - Karolína
Šotolová /Pardubice/ - Viktoria Benešová /Brandýs/ - Míša Černá /Zemanky/ .
MVP turnaje : Eliška Misíková /Zemanky/
Chlapeckou kategorii suverénně ovládla Alba Berlín, která své protivníky přehrávala zcela
suverénním způsobem. Zajímavé v této souvislosti bylo měření Alby s českým mistrem
kategorie ročníku „99“, které zvládli lépe Berlíňané a porazili perníkáře o třicet bodů. O
druhém místě rozhodl vzájemný duel Pardubic a dalšího kvalitního německého celku
z Chemnitzu. Vyrovnaný duel pro sebe rozhodli naši západní sousedi, kteří se štěstím vyhráli
v prodloužení rozdílem zlatého koše. Nejlepší český celek, Pardubice, nakonec skončil na
bronzovém stupínku. Jediný pražský tým Sokol Pražský skončil čtvrtý, když o tuto pozici
tvrdě bojoval s polskou Wroclaví. Ta skončila pátá, když porazila pouze Plzeň, která si
z turnaje neodvezla ani jednu výhru a skončila šestá. Patnáct utkání skončilo těmito výsledky:

Sokol Pražský – BK Loko Plzeň
BV Chemnitz – BK Pardubice
Alba Berlín – Slask Wroclaw
BV Chemnitz – Sokol Pražský
BK Pardubice – Wroclaw
Alba Berlín – Loko Plzeň
BV Chemnitz – Wroclaw
Sokol Pražský – Alba Berlín
Wroclav – Plzeň
Pardubice – Sokol Pražský
Alba Berlín – BV Chemnitz
Chemnitz – Plzeň
Alba Berlín – Pardubice
Sokol Pražský – Wroclaw
Pardubice – Plzeň

72:34
52:50 p.pr.
56:9
61:29
46:37
81:24
59:43
97:18
63:38
62:52
52:37
66:33
73:45
48:38
67:27

Turnajové pořadí chlapecké kategorie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alba Berlín
BV Chemnitz
BK Pardubice
Sokol Pražský
Slask Wroclaw
Loko Plzeň

5:0
4:1
3:2
2:3
1:4
0:5

359:133
275:207
270:241
219:292
190:247
156:349

10 b
9 b
8 b
7 b
6 b
5 b

All stars tým turnaje: Wendler /Chemnitz/ - Marek Welsch /Pardubice/ - Weidemann /Alba/ Martin Tax /S. Pražský/ - Jan Elich /Pardubice/.

MVP turnaje: Dominik /Alba Berlín/

Vítaným zpestřením turnaje bylo vložené utkání invalidních basketbalistů na vozíčku. Více
než o výsledek mezi družstvy Meta Praha a WBS Pardubice šlo o předvedení tohoto sportu
jako výborného prostředku k rehabilitaci ducha i těla tělesně postižených basketbalistů.
Jejich výkony byly oceněny aplausem, který dlouho zněl z tleskajících rukou účastníků
minibasketbalového turnaje. Servis pro basketbalisty vozíčkáře zajišťovala významná
osobnost české basketbalové historie pan Sláva Šíp.
Organizace turnaje klapla na výbornou a všechny účastnící odjížděli spokojeni, protože turnaj
byl výbornou přípravou na novou basketbalovou sezónu a zajímavou mezinárodní
konfrontací. Na závěr se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků, kde všechny týmy
obdržely hodnotné ceny. Organizátorům patří dík za skvělou akci, sponzorům poděkování za
to, že se turnaj povedl.

