ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U11 na BK Pardubice nestačilo
K poslednímu domácímu zápasu základní části na naši palubovku přijelo družstvo již jistého účastníka MČR U11, chlapci
BK Synthesia Pardubice. Lídr tabulky přijel v kompletním složení, i s hráči, kteří pravidelně hrají za tým U12. Na naší
straně chyběl Dominik S. a nakonec bohužel i Bohdana M.

Vstup do zápasu se nám povedl na výbornou. Ještě ve 4. minutě jsme drželi vedení 4:3. Pak už se však projevila vyšší
kvalita hráčů Pardubic a čtvrtinu jsme ukončili na skóre 6:18. S následnou nutnou větší rotací našich hráčů z lavičky se
skóre neustále navyšovalo ve prospěch Pardubic až na konečných 26:78.

19.01.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Synthesia Pardubice 26:78 (6:18
14:36 18:62)
Dominik Hodek - 12, Tadeáš Tichý - 6, Daniel Večeřa - 4, Tomáš Hanuš - 2, Lukáš Peřina - 2, Karel
Fousek - 0, Šimon Grujbár - 0, Adam Kodýtek - 0, Adam Severa - 0, Pavel Vacek - 0
Vstup do druhého zápasu se nám povedl ještě lépe než v tom prvním. Poměrně dobrou obranou jsme dokázali eliminovat
hráče soupeře, ale v útoku se nám moc nedařilo. Výsledek po první čtvrtině byl však nadějný, 6:9 v náš neprospěch.
Víceméně i druhá čtvrtina ještě nebyla špatná, průběžný výsledek 14:31 nenasvědčoval nějakému debaklu. V druhé
polovině zápasu však došly síly, úplně se vytratila bojovnost a tuto polovinu jsme prohráli 3:63 a celkově 17:94.

19.01.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Synthesia Pardubice 17:94 (6:9 14:31
17:58)
Dominik Hodek - 6, Tadeáš Tichý - 6, Tomáš Hanuš - 3, Adam Kodýtek - 2, Karel Fousek - 0,
Šimon Grujbár - 0, Lukáš Peřina - 0, Adam Severa - 0, Pavel Vacek - 0, Daniel Večeřa - 0
Družstvo z Pardubic odehrálo oba zápasy na dvě pětky. Takových 5 až 6 hráčů z Pardubic jsou na tom opravdu technicky
velmi dobře. S naším současným kádrem jsme nemohli pomýšlet na vítězství. To, co mě však mrzí je, že tak polovina
našeho týmu nebojovala. Nechtěla se porvat o míč. Jedna věc jsou technické dovednosti a basketbalová vyzrálost, ale
snahu bojovat v tréninku nezlepšíme, nenaučíme. Pevně věřím, že v posledních dvou zápasech ve skupině toto zlepšíme.
Ještě bych rád požádal rodiče o potvrzování účasti dětí na zápasech včas a pak abychom se na domácí zápasy scházeli
opravdu 45 minut před zápasem. Zaprvé, aby se kluci mohli pořádně rozcvičit a taky aby si poslechli a stačili vstřebat
taktické pokyny.

21.01.2019 Zbyněk Tichý
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