ADFORS Basket Litomyšl
Kadeti U17 prohráli v obou dohrávaných zápasech s Chrudimí rozdílem
třídy
Stejně jako v předchozích zápasech, i tentokrát nastoupil tým kadetů v nekompletní sestavě, kdy pro nemoc či jiné
důvody chyběla polovina týmu. Pro možnost vystřídání byl do zápasů povolán Petr Černý z týmu U14B. Oba zápasy měly
stejný bodový průběh. Hráči Chrudimi se ujali vedení a každou čtvrtinu vyhráli rozdílem asi patnácti bodů.

V první čtvrtině prvního zápasu se hrál velmi rychlý basketbal. Body ale přidával spíše soupeř. Na našem kontě rostly
ztráty a celkem jsme jich v této části hry udělali šestnáct. V druhé čtvrtině jsme ztráty snížili na polovinu, ale bodově se
to nepromítlo a v poločasu svítilo na tabuli skóre 13:44. I v druhém poločase jsme se obtížně, přes dobře bránícího
soupeře, dostávali ke koši a často volili jako zakončení střelu za tři body. Za celý zápas jsme dali trojky dvě, šestky 3/7 a
39 ztrát.

20.01.2019 ADFORS Basket Litomyšl - TJ Sokol BK Chrudim 37:87 (9:25 13:44
22:62)
Matěj Martiník - 11, Tomáš Kotěra - 7, Daniel Seidl - 6, Tomáš Candrák - 5, Jakub Stříteský - 4,
Jeroným Lněnička - 2, Milan Záleský - 2
Do druhého zápasu jsme potřebovali něco změnit. I když toto netrénujeme, tak jsme se po krátké instruktáži v šatně
rozhodli, že budeme bránit zónově. Úkol zněl jasně „Nechceme dopustit snadné nájezdy ke koši a radši pustíme soupeře
do střely z dálky“. Hned první střelou v zápase nás soupeř upozornil, že i tuto činnost ovládá a zapsal si tři body. I když
celou čtvrtku soupeř vedl a my se stále snažili dotáhnout, skóre nenarostlo na více než sedmi bodový rozdíl. Soupeř
čtvrtinu zakončil tak jak ji začal – úspěšnou trojkou. 17:26 ale byl přijatelný rozdíl. Ve druhé čtvrtině jsme se vrátili k
osobní obraně a soupeř zapsal 23bodů. Z naší strany, to ale bodově nebylo tak dobré jako v první čtvrtině a my jsme dali
jen koš a šestku. Ztrát nebylo tolik, ale koš nám zůstal uzamčen a i přesto, že jsme si míč doskočili a opětovně vystřelili,
tak body z toho nebyly. Do druhé půlky jsme šli zase se zónou a zase soupeř začal trojkou. I průběh této čtvrtiny byl
podobný té první a my se soupeři herně vyrovnali. Opět jsme ji, jako tu první prohráli o devět bodů 11:20. Čtvrtá čtvrtina
= osobní obrana a šestnáctibodový rozdíl 16:32. Trojku jsme v zápase nedali žádnou, šestky 5/6 a 32 ztrát.

20.01.2019 ADFORS Basket Litomyšl - TJ Sokol BK Chrudim 47:91 (17:26 20:49
31:69)
Tomáš Kotěra - 14, Jakub Stříteský - 12, Tomáš Candrák - 9, Jeroným Lněnička - 4, Matěj Martiník - 4,
Daniel Seidl - 2, Milan Záleský - 2
V obou zápasech jsme udělali velmi mnoho ztrát a to zejména z driblinku, kdy neudržíme míč pod tlakem soupeře.
Pozitivně hodnotím odehrané dvě čtvrtiny v zónové obraně. Sice není do budoucna naším cílem bránit jen zónově, ale
ukazuje se to jako zajímavý prvek pro změnu obrany v určitých částech příštích zápasů.

22.01.2019 Marek Martiník
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