
 

 
BK-Chomutov hostí mistrovství ČR dívek do 14 let 

Levhartice chtějí s podporou domácích diváků útočit na medaile 
Datum: 28. dubna - 1. května 2017  

Místo: Městská sportovní hala Chomutov, Mánesova 4980  

 

Chomutov – Vrchol letošní sezony basketbalistek do 14 let proběhne v Chomutově. Od            
28. dubna do 1. května se v městské sportovní hale utká osm nejlepších dívčích             
družstev kategorie U14 o titul mistryň České republiky. Tým Levhartic Chomutov chce            
s podporou domácích diváků promluvit do bojů o medaile!  

Mistrovství, které z pověření České basketbalové federace a s podporou primátora města           
Chomutova JUDr. Marka Hrabáče pořádají BK Levharti Chomutov, se zúčastní po čtyřech            
družstvech z obou skupin extraligy mladších žákyň U14. Kromě domácích Levhartic to budou            
HB Basket Praha, Sokol ZVUS Hradec Králové, BSK Continental TJ Jičín, Basket Slovanka             
Praha, BK Havířov, KP Brno a SŠMH Handicap Brno. Turnaj otevřou v pátek 28. dubna v 9               
hodin vzájemným zápasem HB Basket Praha a Handicap Brno, chomutovské Levhartice           
mají první vystoupení na programu tentýž den od 15 hodin, kdy se utkají s Havířovem.              
Dalšími jejich soupeřkami ve skupině budou v sobotu od 10.00 Sokol Hradec Králové a od              
16.00 BSK Jičín. Neděle bude vyhrazena vyřazovacím bojům, pondělí pak zápasům o            
konečné umístění, přičemž samotné finále začne v 13.00 hodin.  

Spolu se sportovní náplní bude pro diváky přitažlivý i doprovodný program. V sobotu ve              
20.00 proběhne slavnostní zahájení šampionátu, jehož atraktivními body budou         
basketbalová exhibice maďarských míčových virtuosů Fly Addiction Team a autogramiáda          
loňských mistryň světa v basketbale 3x3 Michaely Uhrové, Terezy Vorlové, Kateřiny          
Novotné a Sáry Krumpholcové. V neděli po zápasovém programu zase účastnicím          
mistrovství i divákům zahraje a zazpívá Pavel Callta.  

Levhartice U14 v právě skončené extralize obsadily ve skupině A druhé místo, když jediné             
dvě prohry utrpěly s týmem HB Basket Praha. Na domácím mistrovství nejsou bez šancí na              
dobré umístění, přestože se s některými soupeři během dlouhodobé mistrovské sezony          
nestřetly a tudíž mohou jejich výkonnost jen odhadovat. „Už loni na jaře jsme s tímto               
ročníkem na mistrovství republiky v Hradci Králové skončili na pátém místě. Na začátku             
současné sezony nás ještě dvě kvalitní hráčky posílily, takže adekvátním cílem na domácím             
mistrovství bude dostat se ze skupin do čtyřky nejlepších a pak se uvidí,“ odkrývá ambice               
pořadatelského klubu jeho jednatel a současně trenér mladších žákyň do 14 let Petr             



 

Drobný. Jak dodává, klub se právě díky formě družstva a vyhlídkám na medaile do              
výběrového řízení na pořadatelství mistrovství republiky této věkové kategorie v lednu           
přihlásil. „Chtěli jsme holky podpořit a víme, že na své palubovce můžeme mít vyšší ambice,“               
vysvětluje. Domácí hráčky na cestě k dosažení těchto vysokých cílů budou spoléhat na            
pomoc chomutovských diváků. Ti za padesátikorunové vstupné dostanou pásek na ruku,           
který jim umožní kdykoliv v průběhu čtyř hracích dnů se do haly vrátit, a to i na kulturní                 
program.  

 

Program MČR U14 v basketbalu v Chomutově:  

pátek 28. dubna: 9.00 HB Basket - Handicap Brno, 11.00 KP Brno - Slovanka, 13.00 Sokol                
HK - BSK Jičín, 15.00 Levhartice - BK Havířov, 17.00 Handicap Brno - Slovanka, 19.00 HB                
Basket - KP Brno 

sobota 29. dubna: 8.00 Jičín - Havířov, 10.00 Sokol HK - Levhartice, 12.00 KP Brno -                
Handicap Brno, 14.00 Slovanka - HB Basket, 16.00 Levhartice - BSK Jičín, 18.00 BK              
Havířov - Sokol HK, 20.00 zahájení s mistryněmi 3x3 a basketbalová show 

neděle 30. dubna: 10.00 3A - 4B, 12.00 3B - 4A, 14.00 1A - 2B, 16.00 1B - 2A,  
20.00 koncert Pavel Callta 

pondělí 1. května: 9.00 o 5. místo - velký sál, o 7. místo - malý sál, 11.00 o 3. místo, a                     
finálové utkání o 1. místo ve 13.00  

 

 

DALŠÍ INFORMACE: 
PROGRAM, PŘEDSTAVENÍ TÝMŮ:  www.levharti.cz  

UDÁLOST NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/events/350900121975948/ 

 

KONTAKTY: 

Petr Drobný – jednatel klubu, organizátor turnaje: tel. 724658995, mladez@bk-chomutov.cz  

Stanislav Král – mediální servis: tel. 606648742, kral.noviny@gmail.com 
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