ADFORS Basket Litomyšl
Minižáci U13 bez dvou nejlepších střelců nestačili na Svitavy
V poměrně novém složení nastoupili naši minižáci U13 do zápasů proti Svitavám. Na naší soupisce se objevilo hned pět
nových jmen. Tři hráči, kteří k nám hostují z BK Pardubice a také dva kluci, kteří přišli z Ústí nad Orlicí. Naopak již
nenastoupil Ondra Vomáčka, který tuto sezonu v kategorii U13 dohraje v Pardubicích, se kterými bude zajisté na
Mistrovství ČR bojovat o medaile. Nehrál ani druhý nejlepší střelec Jonáš Brýdl a tak jsme chtěli zodpovědnost rozložit na
více hráčů.

Tyto zápasy již nemohly nijak změnit naše druhé místo v tabulce po základní části a tak jsme sestavu rozdělili na dvě
pětky, abychom se připravili na domácí festival. Ten se bude hrát podle pravidel minibasketbalu, kdy každý hráč může
nastoupit jen ve dvou čtvrtinách. Jako příprava to byly výborné zápasy, které nám ukázaly na čem ještě musíme
zapracovat a naopak z čeho můžeme těžit.

02.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl - TJ Svitavy 52:63 (13:20 23:38 40:52)
Matěj Hanuš - 12, Dominik Suchomel - 12, Šimon Vašek - 9, Ondřej Bílek - 4, Kryštof Grujbár - 4 (+8
doskoků), Lukáš Pavliš - 3, Michal Broulík - 2, David Kubíček - 2, Milan Tobiška - 2, Patrik Znamenáček - 2,
Ondřej Charvát - 0, Ivan Jetmar - 0

02.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl - TJ Svitavy 47:67 (6:18 17:33 37:44)
Matěj Hanuš - 10, Michal Broulík - 8, Dominik Suchomel - 8 (+7 doskoků), Šimon Vašek - 6, Ondřej Bílek 4 (+7 doskoků), Kryštof Grujbár - 4, Patrik Znamenáček - 3, Ondřej Charvát - 2, Lukáš Pavliš - 2,
Ivan Jetmar - 0, David Kubíček - 0, Milan Tobiška - 0
Oba duely měly pdoobný průběh. Hosté byli stále mírně vepředu a to především zásluhou svých dvou nejvyšších hráčů,
na které se často snažili dopravit míč. Pod košem hrál velmi fyzicky Tomáš Dostálek, kterého se nám vždy nedařilo dobře
ubránit, přecijenom jsme na něj ztráceli nejenom centimentry, ale i kilogramy. Celkově na hřišti byl nejvýraznější
postavou Richard Prokop, kterého naši kluci samozřejmě dobře znají, ale v jeho ubránění nám chybí také větší fyzično.
V útoku naše hra trochu skřípala, ale byl to první zápas v tomto složení a navíc po jediném společném tréninku. Máme
teď zhruba dva měsíce to vypilovat a věřme, že na festivalu budeme jako pořadatel důstojným soupeřem.

07.03.2019 Martin Šorf
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