ADFORS Basket Litomyšl
Minižákyně U13 nestačily v předehrávce na Přelouč, nebo spíš na
jednoho hráče Přelouče
Nezvykle ve večerních hodinách ve středu odehrála děvčata U13 poslední 2 zápasy základní části soutěže. Soupeř přijel z
Přelouče s menším zpožděním způsobeném dopravními komplikacemi. Náš tým nastoupil konečně v deseti, chyběly jen
Severová a Petrásová. Družstvo trenér rozdělil na dvě pětice, které se střídaly vždy kolem poloviny čtvrtiny hry. Tím se
všechna děvčata dostala poměrně rovnoměrně na hřiště a mohla více ukázat své kvality či nedostatky. Ve družstvu
Přelouče vynikl hráč Kysilka, který hraje na výjimku (ročník 2005) a převyšoval vše na hřišti vzrůstem, rychlostí i
výkonem.

06.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl "B" - BK Přelouč 54:64 (8:18 22:32 41:46)
Nela Škeříková - 12, Bohdana Metyšová - 9, Michaela Tomšů - 9, Denisa Hloušková - 8, Jolana Kolářová 8, Agáta Bártová - 3, Amálie Pakostová - 2, Natálie Svobodová - 2, Berenika Gultová - 1, Jolana Jánová - 0
V první čtvrtině se zdálo, že půjde o hladké vítězství soupeře, ale nakonec již další 3 čtvrtiny znamenaly vyrovnanou hru.
Pokud nebyl na hřišti zmiňovaný hráč, skóre jsme stahovali. Bohužel jsme opakovali naše tradiční chyby v nepřesném
zakončení a někdy hráli až zbrkle. Tím, že se vystřídaly všechny hráčky, zapsaly se i součtu obou zápasů všechny mezi
střelce. Utkání nakonec skončilo rozdílem pouhých 10ti bodů.

06.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl "B" - BK Přelouč 43:59 (10:9 23:32 33:47)
Nela Škeříková - 7, Bohdana Metyšová - 7, Jolana Kolářová - 7, Amálie Pakostová - 6, Michaela Tomšů - 6,
Denisa Hloušková - 4, Berenika Gultová - 2, Jolana Jánová - 2, Natálie Svobodová - 2, Agáta Bártová - 0
Druhý zápas jsme zahájili mnohem lépe a po 1. čtvrtině jsme dokonce vedli o jeden bod. Potom opět přišel na řadu trhák
soupeře a po třech čtvrtinách jsme prohrávali o 14 bodů a bylo rozhodnuto. Za zmínku stojí výkon Nely Škeříkové, která
v obou zápasech ač nejmenší zaznamenala nejvíce bodů. Všechny hráčky bojovaly a mnohé se chtěly asi více zapsat
mezi střelkyně a pálily z první příležitosti. Zápasu udělali pěknou kulisu i diváci a před 21. hodinou byl konec. Teď bude
určitá zápasová pauza, ale většina hráček hraje za naše další týmy, což je na pořadu už tento víkend.

08.03.2019 Stanislav Cimburek
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