ADFORS Basket Litomyšl
Dvě víkendové výhry posunuly žáky na 3. místo v žákovské lize!
V sobotu dohrávka odloženého duelu s Brnem, v neděli pak odveta s Kolínem. Takový byl program našich žáků, kteří se
sešli v kompletní sestavě. V sobotu ještě chyběl Adam Švanda, ale v neděli už nikdo, což je pro nás v této sezoně snad
vůbec poprvné. Jelikož je už březen, tak jsem snad ani nedoufal, že se toho letos dočkám.

09.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl - SAM BŠM Brno 72:55 (9:14 31:31 50:42)
Tomáš Sedláček - 13, Ondřej Vomáčka - 12, Tomáš Folta - 11 (+15 doskoků a 7 zisků), Jonáš Brýdl - 10,
František Tupec - 9, Adam Bielko - 7, Šimon Vašek - 4, Kryštof Grujbár - 2, Matěj Hanuš - 2,
Adam Kubíček - 2 (+7 doskoků), Michal Broulík - 0, Vojtěch Tupec - 0
Vstup do zápasu proti soupeři, kterému chyběli tři nejlepší střelci nebyl vůbec dobrý, on byl spíš strašný. Kluci se
pohybovali strašně težce, kazili i jednoduché přihrávky, v obraně nedokázali být aktivní. Prostě to vypadalo tak, jako že
se nám ani nechce a že jsme soupeře pěkně podcenili.
Ve dvanácté minutě jsme prohrávali 9:19. V zbytku druhé čtvrtiny se náš výkon začal zlepšovat a především v útoku
jsme začali být více aktivní. Naši hru v této fázi hodně pomohl rozhýbat Ondra Vomáčka, který zahrál dobrý úsek a osmi
body se podílel na tom, že jsme do poločasu vyrovnali na 31:31.
V šatně jsme si jasně řekli, že takto opravdu hrát nechceme a nemůžeme. No a vstup do druhé půle? Jakob nastoupil
úplně jiný tým. První 4 minuty jsme vyhráli 13:2 a tím dali základ náskoku, který jsme po zbytek zápasu ještě navyšovali
až na konečných 72:55. Druhé poločas už byl z naší strany mnohem lepší, především obrana byla mnohem aktivnější.
Ovšem začít takto mizerně třeba příští víkend na ﬁnále Středoevropské ligy, tak bychom to už rozhodně nemuseli
dohnat!

10.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BC Kolín 88:52 (23:12 44:27 68:42)
Tomáš Folta - 20, Adam Švanda - 12, Jonáš Brýdl - 10, Matěj Hanuš - 10, Tomáš Sedláček - 10,
Adam Bielko - 9, Adam Kubíček - 8 (+8 zisků), František Tupec - 6 (+7 doskoků), Ondřej Vomáčka - 2,
Šimon Vašek - 1, Michal Broulík - 0, Kryštof Grujbár - 0, Vojtěch Tupec - 0
Nedělní zápas proti Kolínu jsme zvádli daleko lépe než ten v malé kolínské tělocvičně. Od první minuty jsme byli lepším
týmem a průběžně navyšovali naše vedení. Jednotlivé čtvrtiny jsme vyhráli o 11, 6, 9 a 10 bodů. Narozdíl od minulého
zápasu s tímto soupeřem, jsme neprohrávali fyzické souboje pod košem, z čeho jsme v Kolíně dostávali mnoho košů.
Zajímavostí je, že tento zápas se hrál 2 hodiny a 2 minuty, což je snad rekord, za jak dlouho lze jeden duel odehrát.
Důvodů je možná více, kdo ale na zápase byl, tak ví, co hru nejvíce zdržovalo :-)

Pozitivem obou víkendových zápasů je jednoznačně rozložení střelecké produkce.
Proti Brnu zaznamenalo hned 6 hráčů mezi 7 a 13 body. V nedělním zápase s Kolínem 5 hráčů zaznamenalo dvouciferný
počet bodů. Právě tato útočná vyrovnanost je velmi žádoucí a pro soupeře je pak bránění mnohem težší, pokud může z
naší sestavy pravidelně skórovat kdokoliv.

11.03.2019 Martin Šorf
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