ADFORS Basket Litomyšl
Minižáci U13 byli v Pardubicích vícemistrovi republiky vyrovnaným
soupeřem
K odloženým zápasům cestovali naši minižáci ve středu 30. ledna do Pardubic, kde se utkali s lídrem tabulky a loňskými
vícemistry republiky v této kategorii. Nečekal nás tedy vůbec snadný úkol a o to větší radost máme z naší hry a z toho,
že jsme po oba zápasy dokázali s favoritem držet krok.

30.01.2019 BK Synthesia Pardubice kval. - ADFORS Basket Litomyšl
52:42 (12:15 24:26 42:34)
Jonáš Brýdl - 10, Šimon Vašek - 7, Ondřej Vomáčka - 7, František Tupec - 6 (+9 doskoků), Vojtěch Tupec 6, Matěj Hanuš - 4, Kryštof Grujbár - 2, Michal Broulík - 0, Lukáš Pavliš - 0
První čtvrtinu jsme dokonce vyhráli 15:12 a v úvodu druhé vedli brzy 19:12. Domácí čtyřmi koši v řadě přehoupli vedení
na svoji stranu, ale v poločase jsme byli o koš stále lepší my. Třetí perioda byla z naší strany nejméně povedená, prohráli
jsme jí 8:18 a tím se rozhodlo i o vítězi zápasu.

30.01.2019 BK Synthesia Pardubice kval. - ADFORS Basket Litomyšl
56:40 (16:12 24:21 38:30)
Jonáš Brýdl - 10, Šimon Vašek - 8, Ondřej Vomáčka - 8 (+9 doskoků), František Tupec - 6,
Kryštof Grujbár - 3(+7 doskoků - všechny útočné), Michal Broulík - 2, Matěj Hanuš - 2, Lukáš Pavliš - 1,
Vojtěch Tupec - 0
Druhý zápas byl stejně jako ten první velmi vyrovnaný především v prvním poločase, po které jsme prohrávali 21:24. Ve
druhé půli už našim trochu došel dech, přecijenom prostoru pro odpočinek jsme v užší sestavě mnoho neměli. Navíc jsme
neproměnili několik jasných příležitostí a tak jsme prohráli i druhé utkání.

Obě utkání byla velmi podobná a to nejenom ve skóre, ale především předváděnou hrou. My jsme již tradičně chtěli hrát
co nejvíce 1na1 a to jak v obraně, tak v útoku. Přestože jsme dvakrát prohráli, tak se nebojím říci, že jsme ve hře jeden
proti jednomu nebyli rozhodně horší, spíše naopak. V postupném útoku Pardubic jsme dokázali být velmi odolní v
soubojích a nedali domácím příliš mnoho snadných střel. V lichých čtvrtinách jsme dostali několik košů z vymezeného
území od nejvyššího hráče soupeře, na kterého jsme opravdu neměli jak dosáhnout. Řada kašů pak také praměnila z
rychlých protiútoků, kterými Pardubice trestaly naše ztráty.

Na naší útočné polovině jsem s výkonem kluků velmi spokojen. Často jsme dokázali obejít soupeře a vypracovat si
dobrou střeleckou pozici. Basketbal v tomto věku je především o tom naučit se hrát 1na1 a v této činnosti jsme dnes
obstáli a několikrát kluci předvedli opravdu povedené nájezdy a akce.
Tento výsledek a výkon nás doufejme namotivuje do další práce, protože jsme stále na začátku našeho procesu, procesu
stát se dobrými hráči.

31.01.2019 Martin Šorf
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