Sobota 10. 2. 2018
Mladší minižáci U 12 – Oblastní přebor
BK Sokolov – BK Lokomotiva Plzeň 20 : 75 (7:16, 10:40, 15:5)
Sestava a body sokolovských: Tadeáš Krejčí 5, Adam Vrabec 5, Robert Malý 5, Radim
Brešťanský 4, Matěj Šnobl 1, Ladislav Dostál, Jan Svojanovský, Alexandr Kušniruk, Marek
Zubanič, Tomáš Putz.
BK Sokolov – BK Lokomotiva Plzeň 22 : 88 (4:22, 12:42, 16:70)
Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 4, Ladislav Dostál 4, Jan Svojanovský 4,
Adam Vrabec 3, Tadeáš Krejčí 3, Matěj Šnobl 2, Robert Malý 2, Marek Zubanič, Tomáš
Putz, Alexandr Kušniruk.
Mladší minižáci nastoupili v sobotu dopoledne proti vedoucímu týmu soutěže Lokomotivě
Plzeň. Tým Plzně má velice silný tým ročníku narození 2006, který si určitě brousí zuby na
jednu z medailí na mistrovství ČR. V prvním měření sil v Plzni domácí postavili mladší tým,
se kterým si sokolovští dvakrát poradili. V sobotu ale proti ročníku 2006 to už byl zcela jiný
minibasketbal, když sokolovští pouze svému soupeři prakticky pouze sekundovali. Domácí
navíc vlivem spousty nemocí a začínajících jarních prázdnin se ke dvojutkání sešli
v pouhých deseti hráčích. I to byl jeden z důvodů, proč zejména ve druhém utkání nestačili
po fyzické stránce. Plzeňští byli pak lepší zejména v obrané fázi, rychlém protiútoku a hře
jeden na jednoho. I přes tuto zmíněnou dominanci hostů, se u svěřenců Lukáše Šnobla našla
spousta pozitiv. V určitých fázích se snažili domácí být vyrovnaným soupeřem, a to zejména
v bojovnosti. V této činnosti ze sokolovských nejvíce vynikal Tadeáš Krejčí, který pro svůj
tým vybojoval spousty míčů a celkově prokazuje razantní herní zlepšení. Ale nejen on, ale i
ostatní domácí hráči měli proti velice silnému soupeři slibné okamžiky. V těchto
jednoznačných utkáních nejde o výsledek, ale právě o herní posun jednotlivců i celkového
herního týmového projevu. A právě takto silní protivníci nejvíce odhalí slabiny domácích, na
kterých je potřeba dále pracovat v trénincích. Obě sobotní utkání tak měla velice podobný
průběh, ale ve druhém poločase druhého utkání navíc vzhledem k počtu přítomných hráčů
odešli sokolovští i po fyzické stránce. I když výsledky nevypadají nijak optimisticky,
zaslouží sokolovští pochvalu za bojovnost a odhodlání se postavit basketbalově vyspělejším
soupeřům. Nyní čeká mladší minižáky týdenní tréninkový odpočinek a po něm se opět
vrhnou do tréninkové práce. V soutěži už jim totiž zbývá odehrát poslední dvojutkání
v Rokycanech.
Sobota 10. 2. 2018
U 17 – Nadregionální soutěž, skupina B
TJ Klášterec nad Ohří – BK Sokolov 28 : 139 (5:29, 7:69, 18:104)
Sobotní odpolední utkání kadetů s Kláštercem nad Ohří se tradičně hrálo v městské sportovní
hale v Kadani. Sokolovští k němu odjeli v silné sestavě, když si trenér Lukáš Šnobl v pátek
na tréninku mohl vybrat z přítomných osmnácti hráčů. Šanci tak dostali především ti hráči,
kteří mají kvalitní docházku a odvádějí na trénincích zodpovědné výkony. V prvním
vzájemném měření sil zvítězili sokolovští o osmdesát bodů, tak ani v tuto sobotu nebylo o
favoritovi duelu pochyb. Od prvních minut duelu sokolovští na hřišti doslova dominovali,
když svou těsnou celoplošnou obranou dělali domácím nemalé problémy. Snadno získávali

míče, které následně rychlým protiútokem a přečíslením snadno zakončovali. Vytvářeli si tak
veliké množství střel, které i když neproměnili na první pokus, tak si je doskočili a vše
úspěšně následně zakončili. Rozdíl skóre tak narůstal velice rychle ve prospěch
sokolovských kadetů, kteří si zápas velice užívali. Snažili se hrát kolektivně a hledat vždy
lépe postaveného spoluhráče. To mělo za následek vysoký počet asistencí a následných
jednoduchých zakončení. Ve druhém poločase se domácí uchýlili k zónové obraně, která
ovšem sokolovským nedělala žádné větší problémy. Body v kláštereckém koši tak nadále
přibývaly a bylo jen otázkou, o kolik tento jednoznačný duel skončí. Nakonec to bylo o
úctyhodných sto jedenáct bodů, což v této kategorii není moc obvyklé. Sokolovští kadeti si
v utkání velice spravedlivě rozdělili minuty strávené na palubovce, když žádný
z nominovaných hráčů nehrál v součtu více jak polovinu duelu. K tomu všemu se všech
dvanáct sokolovských kadetů trefilo do domácího koše a zapsali se tak do střelecké listiny.
V této činnosti se nejlépe dařilo pivotům Gregorovi a Čabalovi, kteří dohromady vsítili
padesát tři bodů. Touto snadnou výhrou prodloužili sokolovští svou sezónní neporazitelnost.
V dalším utkání je však čeká mnohem těžší soupeř Thermia Karlovy Vary, která bojuje o
druhé místo nadregionální soutěže. Snad sokolovští předvedou svou standartní hru a
prokážou svou dominanci v soutěži i proti Thermii.
Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 32, Tadeáš Čabala 21, David Řánek 16, Daniel
Míča 12, Jan Krych 11, Roman Kinka 10, Alexandr Nasadil 9, Jan Pacelt 9, Radek Buřič 6,
Tomáš Vácha 6, Matěj Heřman 5, Karel Machala 2.
V pátek 16.2. se od 19:30 hodin na domácí palubovce ve sportovní hale ISŠTE utkají
v posledním domácím utkání základní části muži o první místo krajského přeboru se
Spartakem Chodov.

