ADFORS Basket Litomyšl
Starší přípravka odehrála další dva přípravné zápasy
První domácí dvojutkání odehrály děti z přípravky proti soupeři z Ústí nad Orlicí a protože
se hrálo v hale Jiskra, ve které náš tým netrénuje, byl to domácí zápas hlavně díky podpoře
publika, kde jsme měli jasnou převahu. Soupeř přijel s několika hráči, kteří mají zápasové
zkušenosti v soutěži U11, zvládali docela spolehlivě dvojtakt a celkově měl i výškovou
výhodu, a tak bylo už při rozcvičování znát, že to bude od začátku velmi těžké. Náš tým se
sešel ve složení 5 dívek a 6 chlapců a tak bylo rozhodnuto, že se hráčské minuty rozdělí
rovnoměrně, aby si každý spravedlivě zahrál.

Do prvního zápasu jsme nastoupili s velkým odhodláním, ale také očekáváním co nás čeká, protože pro některé naše
baskéťáčky to byl první zápasový křest. Hned od začátku bylo vidět, že se na hřišti navzájem hledáme, necháváme se
unést mnoha novými podněty a že se tempo zápasu nedá srovnávat s tréninkem. Když už jsme se zmocnili míče, tak
jsme se ho až příliš často zbavili špatnou přihrávkou nebo chybou a koukali, kdo ze soupeřů nám vstřelí koš. Myslet
přitom ještě na to, že máme hráče, kterého máme bránit, byl úkol pro většinu hráčů téměř nadlidský a tak soupeř
pohodlně zvyšoval svůj náskok. To se ale v této věkové kategorii ve sportu stává a proto jsme se snažili co nejrychleji
zapomenout.

24.02.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Ústí nad Orlicí 14:75 (4:22 6:20 0:9
4:24)
Estella Faltysová – 8, Vojtěch Šmíd – 4, Maxmilián Chadima – 2
dále hráli: Barbora Nešporová, Agáta Jakubcová, Laura Gazsoová, Tereza Záleská, Kryštof Kopecký,
František Pokorný, Vojtěch Vincent, Dominik Rosypal
Před druhým zápasem bylo s trenérem soupeřova týmu domluveno, že se víc zapojí hráči z přípravky a zkušenější hráči
dostanou podstatně méně minut na hřišti, aby se týmy výkonostně vyrovnaly. Naše taktika byla jasná. Zvýšit bojovnost,
hlídat si co nejvíc osobně svého hráče v obraně a pokusit se nedělat technické chyby, hlavně kroky, přešlapy při
vyhazování po koši, ale taky přihrávky na nikoho.
Jako první tentokrát vstoupila do zápasu pětka dívek a začala velmi dobře. Děvčata urputně bojovala o každý míč a ujala
se vedení dvěma proměněnými šestkami Estell Faltysové, která byla pro nás příkladem bojovnosti a nebojácnosti ze
soupeře. Měli jsme v této čtvrtině také velký kus štěstí, protože soupeř neproměnil ani jeden střelecký pokus a když
Estell přidala ještě další dva koše ze hry, děvčata vyhrála zaslouženě první část zápasu. Celkově to byla naše
nejvydařenější část dvojzápasu, protože když se vyhrává, tak to přidává na síle a všechny holky se hodně snažily. V
dalším průběhu soupeř postupně přebíral zápasovou iniciativu, i když to až do poločasu bylo velmi vyrovnané a i chlapci
pochopili, že bez toho, že začnou hrát víc aktivně a poctivě bránit se vítězství samo nenarodí. Pokud by se do celkového
výsledku počítal i počet neproměněných střel a hlavně přístup k zápasu možná bychom i vyhráli, ale to se nebere, takže
soupeř odjel nakonec se skóre dvou vítězných zápasů.

24.02.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Ústí nad Orlicí 22:32 (6:0 4:14 6:10
6:8)
Estella Faltysová – 12, Agáta Jakubcová – 4, Vojtěch Šmíd – 4, Barbora Nešporová - 2
dále hráli: Laura Gazsoová, Tereza Záleská, Kryštof Kopecký, František Pokorný, Vojtěch Vincent,
Dominik Rosypal, Maxmilián Chadima
Pro nás to byly velmi cenné zkušenosti a věřím i motivace do dalšího tréninku, kde se ještě více zaměříme na techniku
driblinku, přesnost přihrávek, aktivní obranu, abychom neběhali všichni za míčem a s některými i na nácvik dvojtaktu.
Náš tým určitě má na to, aby se zlepšoval a věřím, že hráče první prohry neotráví a budou se i nadále snažit. Příští
přípravný turnaj bude v neděli 24. března v Hradci Králové. Díky rodičům a známým za podporu.

27.02.2019 Josef Šteﬂ
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