
 Vážení sportovní přátelé, hráčky, rodiče i trenéři BK, 

vzhledem k tomu, že v této nelehké a složité době nemůžeme společně trénovat, jsme se - trenéři BK 

- rozhodli pro Vás – basketbalové hráčky ročníku 2007, 2008 a 2009 připravit „soutěž o hodnotné 

ceny“. 

 Na samém počátku mně dovolte, abych Vás všechny seznámil s tím, jak „naše baskeťačky“ 

vstoupily do jednotlivých basketbalových soutěží v sezoně 2020/2021. V ŽL kategorie kat. U 14, kde 

hrají především prim hráčky ročníku 2007 a plynule je doplňují naděje ročníku 2008 příp. 2009 jsme 

zatím stačili odehrát 4 utkání s bilancí 3 výher a 1 smolné prohry s lídrem skupiny A – Tygři Praha 

v poměru 51:54.  Postavení v tabulce je pro nás v této chvíli velmi lichotivé /skóre 308:168/. 

V neúplné tabulce zatím stojíme na třetím místě s tím, že máme velkou šanci uspět a pro Strakonice 

vybojovat postup do elitní soutěže, tj. EXTRALIGY U 14. Postupují pouze první dva týmy z každé 

skupiny /případně čtyři další týmy z třetích míst/.  

Jelikož trénujeme společně s ročníky 2008 i 2009 je potřeba se zastavit i v soutěži OP U 13, 

kde jsme zatím sehráli 4 utkání /všechny s chlapci/. V utkáních jsme jasně dominovali, připsali si 

výhry a přehráli chlapecké týmy z oblasti Jižních Čech /Pelhřimov, Jindřichův Hradec a Tábor/. 

S bilancí 4 výher /skóre 311:120/ suverénně vedeme tabulku. Rádi bychom se v této kategorii /pokud 

se vše v ČR v oblasti zdraví urovná a dostane do normálu/ pokusili zažádat o pořadatelství MČR kat. 

dívky U 13. Máme k tomu skvěle našlápnuto.   

 A teď k soutěži: 

1. sečetli jsme dosažené a obdržené body v zatím odehraných utkáních ŽL U 14 a OP U 13 –  

celkem  neuvěřitelných   907   /skóre aktivní 619:288/ 

2. Soutěž je vyhlášená pro dvojice (tuto jako organizátoři preferujeme, bude určitě zábavnější),  

hráčky nemusí plnit úkoly z disciplín společně, nemusí se tedy potkat, nebo pro jednotlivce 

(jednotlivci plní polovinu bodů tj. 454). Večer každá hráčka pošle do skupiny U 14/U13 dílčí 

výsledek – fotku z basketbalového deníčku /přes Messenger/. Vítězem se stává ten, kdo první 

dosáhne mety 907 (nebo 454 – jednotlivec) bodů přesně. 

 

3. soutěž musí být férová – každá hráčka/trenér – zapisuje – do basketbalového deníčku - den 

po dni, které disciplíny splnil /-a/  i s následným bodovým ziskem 

příklad:  

16.10.    driblink levou rukou na místě – celkem 500 x   /zisk 10 bodů/ 

přeskok přes švihadlo – obounož snožmo 200 x   /zisk 25 bodů/ 

posilování vlastním tělem – lavice – prkno    /výdrž 60 s/ - zisk 12 bodů 

součet:     47 bodů 

4. v případě, že některé disciplíně nerozumíte – obraťte se - na pomoc svých kmenových 

trenérů 



 

5. přejeme spoustu sportovně-legračních zážitků při sběru 907 bodů nutných k cíli aneb se 

řídíme našimi hesly:“I když pes má čtyři nohy, tak líná kůže hovno zmůže“ – a teď hráčky do 

TOHO!!!!!!! 

 

 

6. Soutěže se zúčastní i trenérské duo – Pavčina s Kubou  

/od této dvojici bychom jako organizátoři této soutěže chtěli do redakce zaslat i nějaký video 

záznam z natáčení sportovní aktivity……../ 

 

7. Fotografie a videozáznamy jsou vítány od všech účastníků soutěže!!! 

 

8. Soutěž probíhá od 19.- 30. 10. 2020 

 

 

seznam disciplín: 

driblink levou rukou na místě /bez koukání na míč/                   60 s / 10 bodů 

driblink pravou rukou na místě /bez koukání na míč/       60 s /10 bodů 

driblink na místě – přehazování před tělem /cross/       60 s /10 bodů 

driblink na místě levou rukou /pravá ruka nadhazuje tenisák/      30 s/10 bodů 

driblink na místě pravou rukou /levá ruka nadhazuje tenisák/      30 s /10 bodů 

obranný pohyb bez míče /láhve vytyčují mety začátek, konec – max. 3 metry/               10 x /20 bodů 

točení míče kolem osy těla /jedním i druhým směrem/ na místě     5x vlevo/ 3 body 

točení míče kolem osy těla /jedním i druhým směrem/ v pohybu tj. běžíš    15 s/ 5 bodů 

osmička s míčem pod nohama /bez driblinku/ na místě      15 s /5 bodů 

osmička s míčem pod nohama /bez driblinku/ v pohybu tj. běžíš     15 s/8 bodů 

driblink v pohybu /každý krok – jedno přehození pod nohou – cross/ počet prohození – každý             

bod /max. 15 bodů/ 

driblink pod nohou na místě - cross– střídání DK       15 s/7 bodů 

přihrávky o zeď /obouruč, jednoruč, v driblinku/ -  celkový počet se vždy    dělí 8 /př. 65 

přihrávek značí 8 bodů/ 

sed snožný /můžeš i pokrčit nohy/ - kutálení míče kolem těla/nohou       5 okruhů/ 10 bodů 

střelba na koš – dvojtakt slabší rukou        10 dvojtaktů/3 body 

střelba na koš – dvojtakt silnou /dominantní rukou/        10 dvojtaktů/2 body 

střelba TH           za 10 pokusů/1 bod 



jízda na kole 15 minut jízdy/30 bodů 

jízda na koloběžce          15 minut jízdy/30 bodů 

jízda na in-line bruslích                                                                                                                     15 minut jízdy/30 bodů 

běh – kdekoliv i se psem v zádech         10 minut/25 bodů

     

aerobic aneb tančím před televizí       15 minut /15 bodů 

švihadlo – skoky jednonož LEVÁ                                  15 s/5 bodů 

švihadlo – skoky jednonož PRAVÁ                                  15 s/5 bodů 

švihadlo – skoky obounož snožmo bez meziskoku                                30 s/5 bodů 

švihadlo – skoky boxerské alias johny                                 15 s/5 bodů 

švihadlo – skoky – vajíčko                                   za 10 vajíček/7 bodů 

švihadlo – skoky – pozadu                                  15 s/5 bodů 

švihadlo – skoky – dvojšvihy     za každý povedený dvojšvih 3 body 

švihadlo /střídání skoků vysokých/nízkých – vždy 5 vysokých a 10 nízkých po dobu 20 s /          10 bodů 

posilování vlastním tělem: 

lavice – plank /prkno/ - výdrž                                15 s/3 body 

kliky /vzpor ležmo – výdrž/                    15 s/3 body 

panák                                                                                                                                        počet 10/ 3 body 

leh na zádech, dorzální flexe chodidla – přitažená špička směrem ke kolenu – nad zemí max. 5 cm –                              

každá noha střídání – do strany a směr strop /vertikálně                                      počet 8 a 8 opakování/ 3 body 

leh na břiše, přendávání předmětů /L,P/ rukou ze strany na stranu                             8 a 8 opakování/3 body 

posílení mezilopatkových svalů – leh na břiše, rukama povýš vpřed do mírného vzpažení anebo rukama poníž 

směrem k lopatkám                                                                                                   počet 8 a 8 opakování - /3 body 

leh na břiše, hlava v prodloužení trupu, čelo opřené o dlaně rukou – pohyb – mírné zvednutí trupu – zvednutí 

min. 10 cm nad podložku                                                                                                              počet  8 a 8/ 3 body 

výpad vpřed                                                                                                                                    počet   8 x /3 body 

výpad vzad                            počet 8 x /3 body 

podřepy                                                                           počet 8 x/ 3 body 

výstup na židli /obě dvě chodidla musí vystoupit na překážku – židli/                                 8 opakování /3 body 

výdrž v podřepu /hmotnost těla rozložená na celých chodidlech/                                        15 s/4 body 

běh na místě – nácvik prvků atletické abecedy – liftink                                10 s/3 body 



běh v pohybu /vysoká kolena/ -         skipink                                                                           10 s/3 body 

běh v pohybu – cval stranou /dodržet odraz z chodidel, není obranný pohyb/                  10 s /3 body 

klus poskočný            10 s/3 body 

jelení skoky                                                          každý jelení skok – 0,5 bodů 

nácvik zakopávání                                                                                                                   10 s/3 body 

skoky na místě – střídnonož /střídavé skoky přes metu/                                                 15 s/5 bodů 

skoky na místě – obounož přes metu /klacík, švihadlo, prádelní šnůra…../                   15 s /5 bodů 

dřep s výskokem                                                                                                                    8 op. /5 bodů 

angličák                                                                                                                           1 angličák/ 2 body 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


