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AKO SA NA SEZÓNU 2018/19 PRIPRAVUJÚ ÚČASTNÍCI SLOVENSKEJ BASKETBALOVEJ LIGY MUŽOV

Lučenec sa vracia, pomýšľa na play-off
Sezóna 2017/18 zostane v pamäti nielen ako tá, v ktorej sa
z majstrovského titulu tešili levickí Patrioti, ale aj ako tá, po ktorej zanikol vicemajster KB Košice. Kým z východného Slovenska
prišli zlé správy, z centra Novohradu, naopak, prichádzali príjemné zvesti, že do Slovenskej basketbalovej ligy sa vracia Lučenec.
Basketbal má v Lučenci tradíciu. Tamojší klub prežíval zlaté časy v prvej dekáde nového milénia.
Najväčšími úspechmi boli dva
majstrovské tituly v rokoch 2004
a 2006. O dva roky neskôr však
prišla odmlka. Do najvyššej súťaže
sa Lučenčania vrátili až v sezóne
2016/17. Po skončení ročníka sa
však káder rozpŕchol a vedenie
unavené neustálym riešením existenčných problémov sa rozhodlo,
že pre ročník 2017/18 sa do SBL
neprihlási. Zmenilo sa vedenie,
Lučenčania ovládli I. ligu a už
ako BKM sa v najkratšom možnom termíne vracajú do SBL.
„Našou ambíciou je potvrdiť, že
patríme do najvyššej súťaže. Ako
sme už viackrát avizovali, chceme
sa stať pravidelným účastníkom
SBL. Máme mladé, neskúsené
mužstvo. Napriek tomu chceme
zabojovať play-off,“ povedal prezident klubu Michala Matala
Basketbal sa v centre Novohradu teší značnej podpore fanúšikov. Naposledy ich na ligu chodievalo priemerne takmer 1100. Záujem ľudí motivoval aj nové vedenie, aby klub prihlásilo do najvyššej súťaže. „Určite to zohralo rozhodujúcu úlohu. Basketbal do Lučenca patrí. A patrí sem najvyššia
súťaž. Už keď v roku 2008 skončilo ESO, basketbal v meste chýbal. Predchádzajúcemu vedeniu

„

V predminulej sezóne sa dobrými výkonmi v lučeneckom drese prezentoval Branislav Pipíška (s loptou). Hoci uplynulý ročník strávil v Prievidzi, teraz
je späť v Novohrade.
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Našou
ambíciou
je potvrdiť, že
patríme do najvyššej súťaže.

MICHAL MATALA,
prezident BKM Lučenec
sa podarilo postúpiť s MBK do
najvyššej súťaže. Odohrali jednu
peknú sezónu. Aj po tomto konci
bolo cítiť, že basketbal v Lučenci
chýba. Robíme to pre fanúšikov.
Treba si uvedomiť, že nemáme
profesionálnych funkcionárov, na
rozdiel od iných klubov. Robíme
to popri našich zamestnaniach
a hlavne ten záujem divákov nás
motivuje. Toto je hlavný dôvod.
Tiež sme chceli dať šancu chalanom, ktorí vybojovali postup, aby
mohli pokračovať ďalej. Väčšina
z mužstva aj zostala. To je druhý
dôvod,“ vraví prezident.
Ako konzultant pomohol k postupu chorvátsky kouč Krunoslav
Krajnovič, ktorý pred 12 rokmi
doviedol Lučenec k titulu. Teraz
sa trénerom napokon nestal a tím
povedie jeho krajan Rudolf Jugo.
„Ako prvého sme oslovili trénera
Krajnoviča. Aj sme s ním rokova-

li, ale nedohodli sme sa na podmienkach zmluvy,“ hovorí bez
okolkov Michal Matala a pokračuje: „Začali sme uvažovať nad
inými kandidátmi. Vytypovali sme
viacerých, no kouč Jugo bol pre
nás číslo jeden. Boli sme prekvapení jeho prístupom, akceptoval našu
ponuku a bolo vidno, že chce pracovať s mužstvom. Naozaj sme
spokojní, že k nám prišiel.“
Tréner Jugo má k dispozícii
z minulosezónneho kádra legionárov Johnnyho Griffina a Tihomira Vranješa, Slovákov Marka
Grendu, Simeona Jackuliaka, Tomáša Mederiho a Patrika Sarnu.

Z nemeckej Jeny prišiel Jakub
Kádaši, z Prievidze sa vrátil Branislav Pipíška, zo Svitu prestúpil
Filip Dratva a z Levíc mladý Štefan Suja. Legionárske miesta obsadili Ike Agusi, Mor Menashe,
Duke Shelton a ako posledný pribudol Ethan Jacobs, ktorý nahradil T. J. Bella. „Káder je v rámci
našich finančných možností vyskladaný celkom dobre. Nie sme
však úplne spokojní. Nevyšiel
nám Bell, ktorý mal byť kľúčový
pivot, lenže prišiel nepripravený,
fyzicky zanedbaný. Preto sme sa
rozhodli ukončiť s ním kontrakt
a len pred týždňom pricestoval

Jacobs. Dúfam, že bude práve tým
centrom, ktorého sme hľadali. Máme mierne problémy s podkošovými hráčmi: rátali sme aj s naším
odchovancom Marčokom, ale ten
sa do prípravy vôbec nezapojil. Teraz skúšame Borisa Belavého, ktorý naposledy pôsobil v Žiline,“
skonštatoval šéf BKM.
V príprave odohrali Lučenčania deväť stretnutí. Vyhrali prvé
dve a potom až záverečné v nedeľu proti Spišskej Novej Vsi
(83:74), ale väčšina prehier bola
tesná (o viac ako desať bodov podľahli len Prievidzi). Preto sú namieste slová Michala Matalu:

„Hrali sme so silnými súpermi.
Pokiaľ ide o hru, striedali sme
lepšie fázy s horšími. Dokázali
sme sa vyrovnať aj silným tímom,
ale nevyhli sme sa hluchým fázam. Vyhrali sme tri zápasy, ale
myslím, že tie výsledky z prípravy
nie sú dôležité, ale dôležité je, že
väčšina zápasov, pokiaľ ide o výsledky i priebeh, bola vyrovnaná.
Nemali sme veľké oči, a toto nás
potešilo, že aj so silnejšími súpermi sme schopní odohrať vyrovnané zápasy. Dúfam, že to tak bude
aj v lige, hoci ligové stretnutia sú
o inom než príprava.“
ADAM SOLGA

Od začiatku tohto týždňa začali oficiálne platiť celosvetovo novinky (zmeny) v basketbalových pravidlách
sa do šarvátky nezapojili (len
opustili lavičku), budú za všetkých
spoločným trestom 2 trestné hody.

Až 10 trestných
hodov za sebou...

PO ODDYCHOVOM ČASE
v posledných dvoch minútach
zápasu či jeho predĺženia sa môže
tréner tímu, ktorý si zobral oddychový čas a má nárok na vhadzovanie lopty na vlastnej polovici,
rozhodnúť pre vhadzovanie na
vlastnej alebo útočiacej polovici
ihriska. Podľa jeho rozhodnutia
dostane družstvo na útok pri
vhadzovaní na vlastnej polovici
k dispozícii zostávajúci čas z obdobia 24 sekúnd alebo aj nových
24 sekúnd, na útočnej polovici dostane tím k dispozícii 14 alebo menej sekúnd na zakončenie útoku.

Od pondelka 1. októbra 2018 sú na základe júnového rozhodnutia FIBA celosvetovo v platnosti viaceré novinky (zmeny) v pravidlách basketbalu. Podľa nich sa na sklonku minulého týždňa rozbehla naša
extraliga žien i niektoré nižšie súťaže na Slovensku a začnú sa o niekoľko dní uplatňovať v najvyššej súťaži mužov (SBL). Vďaka spolupráci s nedávnym úspešným medzinárodným rozhodcom Borisom
Gabarom, teraz predsedom komisie rozhodcov SBA, tu uvádzame viaceré novinky, ktoré by už mali
ovládať aktéri pod košmi a zaiste neujdú ani pozornosti a záujmu všetkých divákov v hľadiskách.

TECHNICKOU CHYBOU
bude potrestaný brániaci hráč (aj
hráčka) v posledných dvoch minútach 4. štvrtiny aj posledných
dvoch minútach predĺženia, ak pri
súperovom vhadzovaní lopty prekročí alebo presiahne čiaru, ktorá
vymedzuje priestor ihriska, čím
znemožňuje vhodenie lopty (doteraz bolo za takýto „priestupok“ iba
napomenutie, aby sa mohlo reálne
pokračovať v hre). Po takomto
priestupku bude nastavených nových 24 alebo 14 sekúnd.

ZA TECHNICKÚ CHYBU
sa hádže jeden trestný hod
ihneď po jej udelení, výnimkou bu-

de len situácia, keď si niektorý tím
zoberie oddychový čas. Po trestnom hode bude v hre pokračovať
družstvo, ktoré malo predtým loptu pod kontrolou, alebo malo na
ňu nárok (nemusí ísť teda o tím,
ktorého aktér hádzal trestný hod,
čo bolo praxou doteraz, pričom sa
v hre pokračovalo vhadzovaním
lopty od stredovej čiary).

VHADZOVANIE LOPTY
do hry po nešportovej i diskvalifikačnej chybe (a následných
trestných hodoch), takisto po šarvátke, sa uskutoční od „krátkej“
čiary, ktorá je oproti lavičke brániaceho družstva a útočiaci tím

dostane na útočnej polovici k dispozícii 14 sekúnd na nový útok;
doteraz sa lopta v takomto prípade vhadzovala po trestných hodoch na polovici ihriska a bolo
nových 24 sekúnd.

HODENIE LOPTY O DOSKU
sa už nepovažuje za dribling,
a preto útočiaci hráč môže po
skončení driblingu hodiť loptu
o dosku a odtiaľ odrazenú loptu
priamo zo vzduchu zasmečovať
(dopichnúť) do koša.

LOPTA ZASEKNUTÁ
(ZACHYTENÁ)
medzi obručou a doskou zna-

mená naďalej rozskokovú situáciu, po ktorej dostane loptu tím
podľa „červenej šípky“ v súlade
s pravidlom o striedavom držaní
lopty; ak tento ukazovateľ určí
loptu útočiacemu tímu, tak pôjde
o nových 14 sekúnd, ak lopta pripadne družstvu, ktoré nemalo loptu pod kontrolou, dostane ju (na
vlastnej polovici) na nových 24 sekúnd.

ZA OBOJSTRANNÝ FAUL
možno považovať len situáciu,
keď obom previnilcom pri vzájomnom fyzickom kontakte mož-
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no udeliť rovnaké tresty. Inak sa
v takto vyzerajúcej situácii potrestajú fauly v poradí ako nastali,
čiže už nepôjde o obojstranný
faul, ale za sebou nasledujúce priestupky.

OSOBY Z LAVIČKY,
ktoré pri šarvátke opustia lavičku, budú vylúčené zo zápasu. Ak
sa aktívne zapojili do šarvátky, budú za ich priestupok nasledovať
2 trestné hody, čo v prípade povedzme až piatich takýchto previnilcov môže znamenať až desať
trestných hodov za sebou, ale ak

PRI VHADZOVANÍ LOPTY
na útočnej polovici po priestupku súpera (faulu, ale aj súperovej
strate lopty) bude mať útočiaci tím
k dispozícii 14 sekúnd (doteraz
mohol mať až 24 sekúnd). Táto
zmena zapríčinila, že pri vhadzovaní lopty na súperovej polovici
nebude mať družstvo nikdy k dispozícii plných 24 sekúnd, ale viac
ako 14 môže mať, keď mu napríklad súper vyrazil loptu do autu pred ukrojením 10 sekúnd z
útočnej akcie, a tak na jej ukončenie mu ostane reálny zvyšný
(tg)
čas.

