ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U11 prohrálo oba zápasy s Holicemi
S odstupem týdne nás los zavedl k dalšímu těžkému soupeři, tentokrát do Holic, které během probíhající sezóny prohráli
pouze s Pardubicemi. Po pár omluvenkách jsme nakonec vycestovali s osmi hráči. Během týdne jsme si na tréninku
zopakovali některá základní pravidla, a ještě se v krátkosti vrátili k našemu zápasu proti Pardubicím. A nyní jsme měli
možnost si to vyzkoušet.

Do zápasu jsme vstoupili s taktickými pokyny na důraznou osobní obranu, běhat s hráči soupeře a
v útoku hrát jedna na jedna s probíháním. Už po prvních minutách to byl na hřišti boj, ale dařilo se
nám se soupeřem držet krok a čtvrtinu jsme prohráli 7:12. V návaznosti na to, že je všeobecně málo
rozhodčích, tak zápas „pískali“ dva pánové z Holic. Už během první čtvrtiny, a pak následně i
v dalších, začal soupeř bránit ne osobně 1na1, ale se zdvojením až ztrojením a když se nám toto
podařilo překonat, tak soupeř na nás čekal kolem „šestky“ a víceméně bylo po zápase. Pánové,
kteří zápas pískali, tento styl hry odmítli trestat s odůvodněním, že neznají pravidla. Trenér
domácích to okomentoval slovy, že si může hrát, jak chce a svoje hráče pobízel k tomuto druhu obrany, který dle mého
názoru, a i dle platných pravidel minibasketbalu, nejsou dovoleny. Hráči bojovali, ale na domácí pětici to nestačilo.
Zbytek zápasu byl boj, soupeř nám dobře ubránil Bohdanu, mimochodem nejlepší hráčku na hřišti, a Tadeáše. Celkově
jsme měli velké množství ztrát, a i když se nám podařilo ubránit soupeřův útok, v našem útoku jsme byli bezradní.

26.01.2019 BVK Holice - ADFORS Basket Litomyšl 60:23 (12:7 31:13 47:21)
Bohdana Metyšová - 7, Tadeáš Tichý - 6, Adam Kodýtek - 4, Lukáš Peřina - 4, Daniel Večeřa - 2,
Šimon Grujbár - 0, Dominik Hodek - 0, Pavel Vacek - 0
Do druhého zápasu jsme šli se změněnou taktikou. Byli jsme si vědomi toho, že nás bude soupeř opět zdvojovat,
ztrojovat a napadat hned po výhozu. Cílem bylo, abychom vyváželi míč ve dvou a již při náznaku zesílené obrany
rychlými přihrávkami přenesli hru na druhou stranu. Následně Bohdana s Tadeášem měli hrát na trojce a zbytek týmu
probíhat pod koš a takto rychle překonat obranu soupeře. A soupeř se v tomto zápase již tolik nezatahoval do šestky.
Tato taktika se nám celkem i dařila a druhý zápas již vypadal jako basketbal. Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Je
nutno říci, že na soupeřově straně byla větší basketbalová kvalita. Obzvláště hráč číslo 30 – Urbánek nám nešel ubránit.
S pravidelnou rotací týmu bylo také vidět, že někteří naši hráči jsou proti soupeři pomalí a naivním driblinkem jsme
nabízeli míč soupeři. Konečný výsledek 70:52 není vůbec špatný.

26.01.2019 BVK Holice - ADFORS Basket Litomyšl 70:52 (16:7 37:15 57:35)
Daniel Večeřa - 12, Dominik Hodek - 9, Bohdana Metyšová - 8, Adam Kodýtek - 6, Lukáš Peřina - 6,
Pavel Vacek - 6, Tadeáš Tichý - 5, Šimon Grujbár - 0
Co k oběma zápasům dodat. Tyto zápasy s těžkými soupeři nám ukazují, kde se musíme zlepšit. Basketbal je dynamický
sport a v obou zápasech jsme soupeře vůbec nestíhali fyzicky. Nesčetněkrát šel soupeř do rychlého protiútoku 3 na 1
nebo 4 na 2. Jak jsem již psal výše, měli jsme spoustu ztrát ať už nepřesnou přihrávkou (spíše odhozením míče) nebo
nekvalitním krytím míče při driblinku.

Na rozhodčí ani hru soupeře se vymlouvat nemůžeme, ti za naši prohru nemohou. I když bych to rád alespoň trochu
okomentoval. Ano, rozhodčí nejsou a bude normální, že zápasy budou pískat rodiče nebo kdokoli, kdo bude chtít. Ano,
nikdo z nás to nedělá pro peníze, ale přece jenom by to mělo mít alespoň vyrovnaný ráz. Okomentovat tvrdý úder lokte
do břicha tím, že basketbal je kontaktní sport, mi přijde opravdu mimo, obzvláště když pak hráčka nedohraje zápas a jen
se sebezapřením odehraje druhý. Díky Bohdanko. O pravidlech jsem již psal výše. Sám osobně jsme si myslel, že Holice
nás přehrají jen a pouze svojí basketbalovou kvalitou, která tam určitě je. K trenérovi domácího týmu jsem měl a stále
ještě mám velký respekt, protože dokázal vychovat velké množství výborných hráčů. Ale přeci jenom tímto způsobem
hrát basketbal v kategorii U11 není správné. A v součtu obou těchto faktorů si připadáte jako … (nechám na čtenáři ať si
domyslí). Stále jsem přesvědčen o tom, že v této kategorii se má hrát osobní obrana, aby se hráči nespoléhali na systém,
ale sami na sebe. Ubraň svého a přehraj svého. Ostatně tuto fyloziﬁi razí náš klub ve všech minižákovských kategoriích.
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Z Holic jsme si alespoň přivezli hezkou fotku s Jirkou Welschem :-).

28.01.2019 Zbyněk Tichý
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