ADFORS Basket Litomyšl
Minižákyně U13B se trápily v útoku a prohrály se smíšeným týmem
Týniště
V pátek 1.2. jsme předehrávali zápas s Týništěm kvůli začínajícím jarním prázdninám. Nakonec se sešlo pouze sedm
děvčat, preti kterým se postavila jedenáctka dětí z Týniště nad Orlicí. Již na první pohled bylo jasné, že dnes budeme
bojovat s výraznou výškovou a fyzickou převahou soupeře. Ostatně je to dáno i věkem, protože z naší sedmičlenné
sestavy byly jen dvě hráčky věkově kategorie U13, zbylých pět hraje soutěž minižactva U12.

01.02.2019 ADFORS Basket Litomyšl "B" - SK Týniště nad Orlicí 20:57 (6:15
10:27 12:43)
Jolana Kolářová - 6, Bohdana Metyšová - 4, Nela Škeříková - 4, Denisa Hloušková - 2, Jolana Jánová - 2,
Natálie Svobodová - 2, Agáta Bártová - 0
Oba zápasy měly téměř totožný průběh i charakteristické znaky. Hosté se prosazovali především díky svému fyzičnu a
pod naším košem si dokázali nepřesné střely často doskočit a úspěšně zakončili třeba až na pátý pokus. Jinak naše práce
v obraně nebyla zase tak špatná, ale na doskoku prostě výška hraje zásadní roli a tu náš tým bohužel nemá, doufejme,
že zatím nemá.
V útoku jsme se jen těžko dostávali pod koš i díky odstupování soupeře do vymezeného území. Když už jsme si nějakou
dobrou pozici vypracovali, tak jsme jí většinou nedokázali proměnit. Úspěšnost střelby byla opravdu velmi nízká. Druhý
faktor, který nás v útoku srážel, tak to byly naše ztráty. Přestože hosté nebránili nějak moc aktivně, tak jsme při
rozehrávce ztratili velké množství míčů, především ze špatných přihrávek.
Pozitivně mě holky překvapily v tom, jak zvládly zápas kondičně. Přestože jsme neměli moc možností na střídání, tak v
žádný moment jsem na hráčkách neviděl, že by už některá nemohla.

01.02.2019 ADFORS Basket Litomyšl "B" - SK Týniště nad Orlicí 24:61 (7:12
10:28 15:41)
Jolana Kolářová - 9, Jolana Jánová - 5, Bohdana Metyšová - 4, Nela Škeříková - 4, Denisa Hloušková - 2,
Agáta Bártová - 0, Natálie Svobodová - 0
Ve druhém zápase jsme dělali individuální statistiku všem hráčkám, na což běžně týmy zvyklé nejsou. Níže je tedy
tabulka se statistikou celého týmu, což může být zajímavé zpestření.
Vypíchnul bych 3 čísla. Prvním jsou útočné doskoky Týniště, jak jsem již zmiňoval v úvodu článku. Ve druhém zápase si
hosté doskočili pod naším košem 49 míčů, což je obrovské číslo. Celkem 35 ztrát v zápase je moc, obzvlášť když řada z
nich byla hodně zbytečných a nevynucených. A posledním zajímavým ukazatelem je procento úspěšnosti naší střelby z
pole. Na koš soupeře jsme vystřelili 64 pokusů, ale pouze 9 propadlo košem. To je úspěšnost pouhých 14%. A to se
nejednalo jenom o střelbu z delší vzdálenosti, ale i z vymezeného území nebo z dvojtaktu. Na přesnosti střelby musí
každá hráčka určitě zapracovat.

Statistiky ze 2. zápasu:

03.02.2019 Martin Šorf
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