
Mistrovství světa 3x3 Rimini, Itálie 

 

1. Mistrovství světa 3x3 se konalo 8. – 12. 9. 2011 v Rimini (Itálie). Tohoto turnaje se v chlapecké 

kategorii zúčastnilo 36 týmů z celého světa.  Českou republiku zastupovala čtveřice hráčů: 

Jan Bejček,  BK Děčín 

Dalibor Fait, USK Praha 

Pavel Grunt, BK Litoměřice 

Lukáš Feštr, USK Praha 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA ČR: 

Základní skupina: 

ČR – Rusko     13-19 

ČR – Jižní Afrika   11-14 

ČR – Chorvatsko   15-17 

ČR – Dánsko    15-8 

ČR – Guam   16-15 

ČR – Bulharsko   14-12 

ČR – USA    18-16 

ČR – Holandsko   21-9 

Osmifinále: 

Nový Zéland – ČR   21-13 

Utkání o 9. – 16. místo: 

ČR – Turecko    11-13     

Utkání o 13. – 16. místo: 

ČR – Jordánsko   20-18  

Utkání o 13. místo: 

ČR – Španělsko   14-21     

 



Reprezentační družstvo začalo turnaj proti silnému týmu Ruska. V tomto utkání se nejvíce projevila 

nesehranost týmu, který se sešel až na poslední chvíli. V dalších utkáních byl výkon českého týmu 

neustále lepší a po dvou těsných porážkách s týmem Jižní Afriky a Chorvatska se Češi dočkali prvních 

dvou výher proti týmům Dánska a Guamu. Druhý den se vydařil nad očekávání dobře. V prvním 

zápase porazili čeští hráči dosud neporažený tým Bulharska, tato výhra je o to cennější, protože 

Bulhaři postoupili až do finále celého turnaje. Následující zápas byl ještě kvalitnější a českým hráčům 

se povedlo získat skalp USA v prodloužení. Tyto dva zápasy ukázaly, že naši hráči jsou schopni nejen 

podat kvalitní výkony a vyrovnat se silným týmům Bulharska a USA, ale dokonce je i porazit. 

V závěrečném utkání základní skupiny bylo potřeba získat skalp holandského týmu, to se podařilo a 

český tým se mohl těšit na soupeře do osmifinále. V tomto utkání český tým narazil na Nový Zéland. 

Tento tým byl jednoznačně nejtěžším protivníkem, na kterého Češi v turnaji narazili. Tohle bylo jediné 

utkání, ve kterém byli čeští hráči naprosto bez šance. Novozélanďané potvrdili svoji kvalitu nejen 

v tomto zápase, ale i v dalších kolech play-off a celý turnaj se jim podařilo vyhrát.  

Největším problémem našeho reprezentačního týmu byla hrubá síla. V osmifinále vypadl český tým 

s Novým Zélandem a to byli chlapci, kteří nás doslova utloukli jak na perimetru, tak pod košem. 

Neměli jsme vůbec žádnou šanci, a proto si myslím, že 14. místo je v tomto turnaji maximem. 

V mnoha týmech hráli opravdu nejlepší hráči svých zemí ročníku narození 1993, a proto hodnotím 

tento turnaj kladně jak výsledkově, tak i z hlediska předvedených výkonů. Důležitým poznatkem je to, 

že reprezentační tým se sešel až v den odletu do Itálie a to by se do budoucnosti mělo změnit. Tým 

by měl absolvovat společná soustředění a případně odehrát přípravné zápasy nebo turnaje. 

Mistrovství světa v Rimini bylo skvěle zorganizované a já děkuji České basketbalové federaci, že jsem 

se tohoto turnaje mohl jako trenér chlapců kategorie U18 zúčastnit. 

Tomáš Grepl 


