Radka Stašová

Meno: Radka
Priezvisko: Stašová

Klub: ŠŠK Abovia 96 Košice

Vek: 14 rokov

Hrací post: rozohrávačka

Výška: 162 cm

Sme zvedaví na tvoje basketbalové začiatky...

Kde si urobila prvé basketbalové kroky?

„Basketbalu som sa začala venovať v Abovii, kde som sa dostala tak, že tréner chodil po
triedach na našej škole a hľadal dievčatá, ktoré chceli hrať basketbal."

Ako dlho hráš basketbal?

„6 rokov"

Pamätáš sa kto bol tvojím prvým trénerom?
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„Áno, pán tréner Holcer."

Dosiahla si v basketbale už nejaké teamové, či individuálne úspechy?

„Viackrát som bola v all stars a teraz na MSR som sa stala aj najlepšou hráčkou."

Máš svoj basketbalový vzor ?

„Nemám."

V čom sú tvoje basketbalové hráčske prednosti, čím sa presadzuješ najčastejšie na ihrisku?

„Asi vnikmi."

Sme zvedaví čo si dosiahla a ako hodnotíš uplynulú sezónu...

Aká bola pre teba a tvoj team sezóna 2010-11?

„Myslím si, že bola dobrá, okrem tejto kategórie sme hrali aj za staršie žiačky, kde sme
nepostúpili ďalej, ale vynahradili sme si to v našej kategórii, kde sme teraz na MSR skončili na
2. mieste."

Je pre teba 2. miesto tvojho teamu na finálovom turnaji úspechom?
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„Áno."

Ako hodnotíš svoje účinkovanie na záverečnom turnaji Majstrovstiev Slovenska?

„Som spokojná."

Na základe hlasovanie z radov trénerov, delegátov, organizátorov, či rozhodcov si získala
produktovú podporu a Cenu Basketlandu „You are the future" určenú pre najperspektívnejšiu
hráčku s veľkým basketbalovým talentom. Čo myslíš, prečo sa basketbalový odborníci rozhodli
v kategórii žiačok práve pre teba, čím si ich presvedčila?

„Neviem, snažila som sa v každom zápase dať zo seba maximum."

Čo plánuješ v basketbalovej budúcnosti...

Aké budú tvoje najbližšie basketbalové kroky ?

„Najbližšie dni máme voľno, po nich opäť začíname trénovať a a potom sa uvidí čo a ako bude
ďalej, za ktorú kategóriu budeme hrať v ďalšej sezóne."

Prídeš sa zdokonaliť na Basketland camp 2011?

„Chcela by som prísť."
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Uvidíme ťa niekedy v budúcnosti aj v reprezentácii Slovenska ?

„Budem sa snažiť dostať sa tam."

Poznáš našich reprezentantov, sleduješ ich výsledky ?

„Áno, sledujem ich."

Aký je tvoj basketbalový cieľ ?

„Živiť sa basketbalom."
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