Jakub Žilinčík

Meno: Jakub
Priezvisko: Žilinčík

Klub: IMC Slovakia Považská Bystrica

Vek: 14

Hrací post: Rozohrávač, krídlo

Výška: 180

Sme zvedaví na tvoje basketbalové začiatky...

Kde si urobil prvé basketbalové kroky?

„Na konci štvrtého ročníka na základnej škole som sa prihlásil na basket v Považskej
Bystrici."

Ako dlho hráš basketbal?

„Od svojich 10 rokov a sú to 4 roky."
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Pamätáš sa kto bol tvojím prvý trénerom?

„Pán tréner Kalenčík."

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

„Áno. Bol som pár krát v All - stars a s teamom sme boli viackrát umiestnení na turnajoch na
stupienkových pozíciách."

Máš svoj basketbalový vzor ?

„Mám veľa obľúbených hráčov, ale svoj vzor nemám."

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

„Presnou streľbou a agresívnym prienikom."

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

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

„Bola veľmi náročná, pretože v teame bolo dosť zranení. No napriek zraneniam sme sa dostali
na Final Four."
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Je 3 miesto tvojho teamu na finálovom turnaji úspechom?

„Myslím si že úspech to je, zaslúžili sme si to preto ako sme hrali cez sezónu."

Ako hodnotíš svoje účinkovanie na záverečnom turnaji Majstrovstiev Slovenska?

„Ťažko hodnotiť samého seba, snažil som sa hrať najlepšie ako to išlo, ale myslím si že to
mohlo byť aj lepšie."

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

„Asi preto že som bol mladší od ostatných hráčov a vedel som sa individuálne presadiť. Vydal
som zo seba všetko a som rád že si ma niekto všimol."

Čo plánuješ v basketbalovej budúcnosti...

Aké budú tvoje najbližšie basketbalové kroky ?

„Určite sa zregenerovať po tejto sezóne a potom sa začať prípravu na tú ďalšiu."

Prídeš sa zdokonaliť na Basketland camp 2011?

„Nie som ešte rozhodnutý, ale asi prídem."
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Uvidíme ťa niekedy v budúcnosti aj v reprezentácii Slovenska ?

„Záleží to aj na tréneroch ale budem sa snažiť aby mi dali tréneri šancu zahrať si v
reprezentácii."

Poznáš našich reprezentantov, sleduješ ich výsledky ?

„Niektorých sledujem a sledujem ich výkony v kluboch ktorých hrávajú."

Aký je tvoj basketbalový cieľ ?

„Môj basketbalový sen je dostať sa do profesionálnej ligy NBA alebo hrať v Eurolige."
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