ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14A zvítězili v Pardubicích a smolně o jediný bod podlehli Hradci
První zápasy v ligové nadstavbě jsme odehráli uplynulý víkend v Pardubicích a Hradci Králové. S Pardubicemi jsme
naposledy doma prohráli 59:77 a s Hradcem dokonce 48:81. Tentokrát jsme však k zápasům jeli v téměř kompletní
sestavě, což bylo znát i na výsledcích.

26.01.2019 BK Synthesia Pardubice - ADFORS Basket Litomyšl 53:80 (14:14
24:36 43:57)
Tomáš Folta - 22, Adam Kubíček - 16, František Tupec - 12, Adam Bielko - 8, Tomáš Sedláček - 8,
Jonáš Brýdl - 6, Matěj Hanuš - 4, Ondřej Vomáčka - 4, Kryštof Grujbár - 0, Vojtěch Tupec - 0
Do zápasu s dobře známým soupeřem jsme nevstoupili nejlépe, když jsme v úvodních minutách dovolili soupeři mnoho
doskoků pod naším košem a v útoku jsme dělali zbytečné ztráty. V osmé minutě jsme tak prohrávali 7:10 a do konce
první čtvrtiny jsme dokázali vyrovnat na 14:14. Do druhé periody jsme vstoupili s cílem zdvojovat při presinku, což nám
přineslo mnoho snadných košů a tento pětiminutový úsek jsme vyhráli 17:0. Jak se později ukázalo, byl to klíčový
moment v zápase. V dalším průběhu se hra vyrovnala a my si stále udržovali vedení mezi 8 a 16 body. V závěru jsme po
prostřídání domácí sestavy naše vedení ještě navýšili na konečný 27bodový rozdíl.
V tomto zápase nás trápily především dvě věci. Útočný doskok Pardubic, kdy jsme nedokázali dostatečně důrazně
soupeře odstavit od doskoku a dali jsme tak domácím 20 nových pozic v útoku, což je příliš. Druhým problémem byly
naše ztráty. Obrana soupeře nebyla zase tolik aktivní, abychom museli ztratit 27 míčů.
Rozdílovým hráčem zápasu byl Tomáš Folta, který dnes vyčníval nad hráči obou týmů. Příjemně v útoku překvapil Fanda
Tupec, který má v zápasech spíše defenzivní úkoly, ale dnes zaznamenal 12 bodů, když se prosazoval především střelou
ze střední vzdálenosti. Střelecky se výrazněji ještě dokázal prosazovat Adam Kubíček, opět z pole a z perimetru.

27.01.2019 Královští Sokoli - ADFORS Basket Litomyšl 59:58 (11:14 19:35
38:46)
Tomáš Folta - 24 (+16 doskoků a 10 zisků), Tomáš Sedláček - 20, František Tupec - 6 (+10 doskoků a 6
zisků), Ondřej Vomáčka - 4, Adam Kubíček - 2 (+8 doskoků), Vojtěch Tupec - 2, Adam Bielko - 0,
Kryštof Grujbár - 0, Matěj Hanuš - 0
V neděli se nám v Hradci Králové kromě domácích hráčů postavili i kluci z Trutnova, Rychnova n.K., Brandýsa n.L. a Holic.
Z těchto všech chlapců je totiž místní tým tvořen. Celkem tedy proti nám hrálo 5 hráčů, kteří jsou členy regionálního
výběru U14. Takže rozhodně žádný lehký soupeř, ba naopak. Navíc v domácí sestavě ční nejenom svoji výškou Bóďa
Slawisch, kterého naši chlapci samozřejmě znají víc než dobře.
Úvodní čtvrtina byla hodně vyrovnaná a my jí vyhráli 14:11. Ve druhé desetiminutovce nemohl hrát Bóďa a toho jsme
využili k vítězství 21:8 v této periodě a v poločase jsme tak vedli 35:19. První půle nám vyšla herně opravdu dobře, ale
pokud bychom proměnili jasné šance, mohl být náš náskok i třicetibodový. To bohužel nebyl a soupeř ve druhé půli
průběžně stahoval náše vedení. Tři minuty před koncem jsme vedli 57:48, ale koncovku jsme takticky nezvládli, udělali
v ní několik chyb a prohráli jí 1:11 a celkově zápas ztratili o jediný bod. A to ještě vítězná střela soupeře byla trojka o
desku :-).

Důvod naší porážky však není v koncovce, ale v celém průběhu zápasu, kdy jsme nedokázali proměnit řadu i vyložených
příležitostí. Jedno statistika vypovídá o všem. V celém zápase jsme na koš soupeře vyslali 91 střel z pole a z toho jsme
jich dali jen 24! Pokud bychom stříleli aspoň průměrně, tak jsme vyhráli o 20 až 30 a zápas bychom hodnotili ještě lépe.
Takže ta střelba je takovou kaňkou na našem výkonu, který ale nebyl špatný. Byl to zápas, kde jsme občas udělali
nějakou chybu a hlavně nedávali koše, nic víc, nic míň. Z individuálních statistik je zajímavý výkon Tomáše Folty, který
zaznamenal triple-double za 24 bodů, 16 doskoků a 10 zisků.

Je možné, že jedním z důvodů porážky může být i náš herní styl. Striktně bráníme 1na1 a nezatahujeme se do
vymezeného území a na to někdy doplatíme. Pokud prohrajeme souboj 1na1, tak pak většinou dostaneme koš. Naším
cílem totiž není naučit hráče pořád někde pomáhat (na to mají ještě čas a naučí se pak poměrně rychle), ale bránit a
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ubránit svého hráče. A právě tato taktika může kluky naučit tyto souboje vyhrávat. Nechceme vyhrát za každou cenu, ale
chceme hlavně posouvat naši výkonnost a to se myslím stalo i dnes a byl to pro nás cenný zápas. Ostatně v šatně po
zápase jsme si to dostatečně vše zhodnotili.
Mějme na paměti o jak mladé hráče jde a že hlavním cílem nejsou výhry a body do tabulky, ale rozvoj a výchova hráčů. A
o to nám jde především!

28.01.2019 Martin Šorf

Oﬁciální ČBF tabulka na http://www.cbf.cz
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