
Sobota 22. 9. 2018 

U 17 – Nadregionální liga, skupina B 

TJ Sokol Bor – BK Sokolov   32 : 114   (8:26, 19:64, 30:87) 

 

První utkání mělo být dle papírových předpokladů pro svěřence Lukáše Šnobla a Petra Fialy 

snadnou záležitostí. Přesto sokolovští do utkání vstoupili velice koncentrovaně a 

s odhodláním rozhodnout duel co nejdříve ve svůj prospěch. Tento úkol splnili na výbornou, 

když prvních sedm minut vyhráli 17:0. Už v průběhu první desetiminutovky tak nikdo 

v borské sokolovně nečekal nic jiného než výhru kadetů BKS. Sokolovští po celé utkání 

aktivně bránili jeden na jednoho po celém hřišti, s čím si domácí nedokázali poradit. Často 

tak domácí ztráceli míče, což sokolovští trestali dobře provedenými rychlými protiútoky. 

Navíc byli hráči BKS důslednějšími pod oběma koši a dokázali tak své případné neúspěšné 

střely dopravit do soupeřovy obroučky na další pokus. Díky této aktivitě a důrazu pod košem 

soupeře narůstal náskok ve prospěch sokolovských. Ti se navíc velice spravedlivě rozdělili 

jako o minuty strávené na palubovce, tak i body v borském koši. Tento fakt dělal 

sokolovským trenérům největší radost, když navíc už do poločasové přestávky všichni 

minimálně jednou skórovali. Utkání navíc neleželo na hlavních tahounech, když se mohli 

ukázat spíše hráči z lavičky a několik z nich si také vytvořilo střelecké rekordy. Jediná výtka 

k utkání patří na hráče, kteří nastoupili po poločasové přestávce a nepředváděli basket 

z prvních dvou čtvrtin. To se ale změnilo rychlým prostřídáním a opět vše bylo dle představ 

hostujících trenérů. První vystoupení sokolovských kadetů tak dopadlo na výbornou a je 

potřeba se připravit na další, mnohem těžší utkání. Sezóna navíc bude velice dlouhá, když se 

hraje systémem každý s každým doma venku a hrát se bude až do konce května. Bude tak 

záležet hlavně na tréninkové docházce a patřičném tréninkovém úsilí, se kterým se pak 

dostaví i samotné výsledky.  

 

Sestava a body sokolovských: Jan Pacelt 20, David Navrátil 18, Jan Forejt 18, Radek Buřič 

14, Daniel Eliáš 8, Matěj Heřman 8, David Řánek 8, Jakub Krpenský 7, Jan Čermák 6, Karel 

Machala 4, Daniel Míča 3.  

 

 

V pátek na státní svátek 28.9. se na domácí palubovce ve sportovní hale ISŠTE představí 

starší žáci (hráči do 15 let), kteří od 16 hodin přivítají BK Baník Most. V sobotu 29.9. od 13 

hodin pak opět starší žáci sehrají utkání proti BA Roudnice nad Labem a po nich, od 15 

hodin se střetnou junioři (hráči do 19 let) s béčkem extraligových Kondorů Liberec. V neděli 

30.9. se od 9 hodin pak ve velké tělocvičně ZŠ Švabinského uskuteční první ze série turnajů 

nejmladších minižáků (hráči do 11 let), ve které hráči BKS také obhajují první místo… 


