Závěrečná zpráva z 10. mistrovství světa veteránů v basketbalu

Když věk není limitem…
Smysl pro fair play, nadšení, energie, radost z vítězství, ale i napětí, nečekané zvraty ve hře a silná
vůle bojovat dál, když síly docházejí...takový je sport, který je obrazem života samotného v jeho plné
šíři.
Basketbalisté veteráni však při letošním výročním šampionátu navíc opět dokázali, že ani věk není ve
sportu limitující.
Dějištěm 10. mistrovství světa veteránů se stala v době od 26. 6. do 5. 7. 2009 Praha.
Pražský šampionát byl bezesporu nejrozsáhlejší v historii maxibasketbalu. Zúčastnilo se ho
159 týmů z 32 zemí, které soutěžily o mistrovské tituly ve věkových kategoriích žen a mužů
30 + až 70 +. Celkem bylo odehráno 450 utkání.
Šampionát probíhal v šesti halách, kde změřily své síly legendy světového basketbalu. Pozoruhodná
byla například účast reprezentačního týmu z Polska, který nastoupil v kompletní sestavě jako před
dvaceti lety včetně trenéra. V kategorii muži 60+ a muži 65+ nastoupili čtyři hráči z NBA, všichni
z USA.
Nejstaršími aktivními účastníky šampionátu byli reprezentant z Chile Francisco Ramirez (*1926) a
reprezentantka z Estonska Reet Parn (*1941).

V českých týmech bojovalo o tituly mnoho někdejších českých reprezentantů, mezi které patřili
například: Hana Brůhová, Eva Blažková – Kalužáková, Anna Součková – Kozmanová, Jiří Zídek,
Kamil Brabenec, Zdeněk Bříza.
Českou republiku reprezentovalo celkem 19 týmů, z toho 6 ženských a 13 mužských.
Celkově získala Česká republika jednu zlatou, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile.
Šampionát podpořli také nejvyšší zástupci českého politického, sportovního a společenského života.
Akce probíhala pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Slavnostního
zahájení 27. 6. 2009 na stadionu pražské Slavie se například zúčastnil Jan Kocourek – náměstek
ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Miloš Pražák – generální sekretář České basketbalové
federace a Filip Remenec – vedoucí mediálního oddělení a tiskový mluvčí CzechTourism.
Finálové utkání mužů 40+ poctil svou návštěvou prezident České republiky Václav Klaus, který
byl atmosférou šampionátu jako někdejší basketbalista potěšen a na závěr slavnostně předal medaile
vítězným týmům Polska a České republiky.
10. mistrovství světa veteránů v basketbalu má tedy své vítěze, ale nemá poražené, neboť
v maxibasketbalu je vítězem každý, pro kterého není věk limitem.
Pořádání pražského šampionátu podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, CzechTourism, Chance, Europcar,
EuroAgentur, Molten a TV.com.
Organizační výbor děkuje partnerům za velkorysou podporu, všem spolupracovníkům za
profesionalitu a entusiasmus a sportovcům za jejich nadšení pro dobrou věc.

www.maxibasketballprague2009.com

