ADFORS Basket Litomyšl
Kadeti byli blízko velkému překvapení, nakonec favorita nezaskočili!
První dva zápasy čtvrﬁnálové série odehráli na domácím hřišti naši kadeti. My jsme do play-oﬀ šli ze 7. příčky s bilancí
6-12, naopak Chrudim z druhé pozice s bilancí 15-3. Favorit byl tedy jasný, ale realita na hřišti už tak jednoznačná nebyla
a kromě jedné spackané čtvrdiny jsme drželi se soupeřem krok.

10.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl - TJ Sokol BK Chrudim 39:81 (13:10 19:24
26:62)
Tomáš Candrák - 12, Tomáš Kotěra - 9, Arsenij Bobryshev - 5, Vilém Havran - 4, Matěj Martiník - 4,
Matěj Sádovský - 4, Jakub Stříteský - 1, Jeroným Lněnička - 0, Jan Poláček - 0, Daniel Seidl - 0
Úvod zápasu se nám vydařil a když se k tomu přidalo střelecké trápení hostů, tak po čtyřech minutách svítil na tabuli
stav 6:0. Nakonec jsme první čtvrtinu vyhráli 13:10. Do poločasu dokázal soupeř otočit na 19:24, ale stále to bylo
otevřené. Po přestávce bohužel přišel náš totální kolaps a naopak střelecká exploze Chrudmi. Třetí periodu jsme prohráli
7:38 a bylo po zápase.

10.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl - TJ Sokol BK Chrudim 45:55 (11:14 28:26
36:36)
Matěj Sádovský - 15, Arsenij Bobryshev - 9, Tomáš Kotěra - 6, Jan Poláček - 5, Jeroným Lněnička - 4,
Daniel Seidl - 4, Matěj Martiník - 2, Tomáš Candrák - 0, Jakub Stříteský - 0
I druhý duel jsme lépa začali my. Po třech minutách jsme vedli 7:2. Hra byla velmi vyrovnaná a týmy si nedarovali nic
zadarmo. V poločase byl stav 28:26 pro nás a po třech čtvrtinách vyrovnaný 36:36. Ještě v 8. minutě závěrečné čtvrtiny
byl stav smírný 45:45. Pak už bohužel skórovali jen naši soupeři, kteří nakonec vyhráli i v tomto zápase.
V tu dobu jsme už hráli bez obou našich pivotů, kteří museli odstoupit ještě v prvním poločase. Naše menší sestava sice
bojovala, ale fyzické manko nedokázala vždy nahradit.

Nikdo asi nečekal, že bychom mohli Chrudim porazit, ale dvě minuty před koncem bylo vše otevřené a i přes porážku
jsme dnes odehráli možná nejlepší zápas letošní sezony. Doufám, že to kluky nabudí do další práce a že se to projeví
především v účasti na trénincích. Pokud bychom pravidelně trénovali v plném počtu, tak jsme dnes někde jinde,
potenciál tam je.

11.03.2019 Martin Šorf
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