ADFORS Basket Litomyšl
Minižáci U13A porazili v předehrávce hradecké lvice
Po středeční dohrávce v Pardubicích si naši minižáci U13 nemohli moc odpočinout a hned v pátek je čekaly domácí
zápasy s děvčaty z Hradce Králové. Z důvodu nemoci nebo odjezdu na hory jsme se sešli k utkáním pouze v šesti a v
průběhu prvního zápasu dorazil ještě sedmý. Soupeřky pravidelně točily deset hráček, ale pozitivem je, respektive
jedním z pozitiv je, že jsme neměli v zápase výraznější fyzický problém a zvládli jsme to uběhat docela v pohodě.

01.02.2019 ADFORS Basket Litomyšl - Sokol Nilﬁsk Hradec Králové 45:26 (15:2
22:8 34:18)
Ondřej Vomáčka - 19, Matěj Hanuš - 9, Šimon Vašek - 8, Kryštof Grujbár - 4, Michal Broulík - 3, Jakub
Martiník - 2, Daniel Král - 0
Úvod zápasu byl zcela v naší režii a to především díky výborné obraně 1na1. První čtvrtinu jsme vyhráli 15:2 a tím
položili základy pro naši výhru. Ve zbytku duelu se již hrálo vyrovnaněji a to i díky tomu, že soupeřky začaly při presinku
zdvojovat na naší obranné polovině a ne vždy se nám to podařilo bez ztráty překonat.

01.02.2019 ADFORS Basket Litomyšl - Sokol Nilﬁsk Hradec Králové 59:31 (16:6
33:12 47:20)
Ondřej Vomáčka - 21, Michal Broulík - 11, Kryštof Grujbár - 10, Šimon Vašek - 7, Matěj Hanuš - 6, Jakub
Martiník - 2, Daniel Král - 2
I první osmiminutovku druhého zápasu jsme měli pod kontrolou a vyhráli jí 16:6. Podařila se nám i druhá část, ve které
jsme navýšili na poločasových 33:12 a i nadále byli lepším týmem. Poklidné utkání tak došlo v pohodě ke druhé výhře.

Obě utkání nesla podobné charakteristické znaky. Soupeřky nás trápily především dvěma činnostmi. Již zmiňované
zdvojovaní a napadání naší rozehrávky, se kterým jsme si dokázali poradit se střídavým úspěchem. Ale je dobré si na
toto vyzkoušet hrát. Druhým charakteristickým znakem Hradce v těchto zápasech byla snaha dostat míč na vyšší hráčky
do vymezeného území, kde jsme museli svést mnoho soubojů o lepší pozici a v této činnosti jsme odvedli slušnou práci.

I v tomto duelu jsme, stejně jako v Pardubicích, drželi naši dlouhodobou ﬁlozoﬁi a to sice hrát co nejvíce 1na1 a to jak v
útoku, tak v obraně. Předvedli jsme velkou řádku pěkných akcí, když jsme dokázali mnohokrát soupeřky obejít a vytvořili
jsme si dobrou střeleckou pozici. V této činnosti v našem týmu jasně vyčnívali Ondra Vomáčka a Matěj Hanuš, kteří mají
driblink zvládnutý už celkem slušně. To však neznamená, že by už uměli driblovat... ještě je před nima veliké množství
práce. Ještě trochu více práce je ale před zbytkem týmu, který musí především v letních měsících sám chodit trénovat
ven na hřiště a na ball handlingu pracovat. Naučit se dobře ovládat míč je totiž základ a je to proces, který zabere mnoho
desítek hodin.

04.02.2019 Martin Šorf
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