ADFORS Basket Litomyšl
Kadeti ve čtvrtﬁnále nestačili na Chrudim a zahrají si o 5. - 8. místo
Druhé dva zápasy čtvrtﬁnálové série odehráli kadeti U17 v Chrudimi. Před čtrnácti dny jsme soupeře na domácí
palubovce pěkně potrápili a i tentokrát jsme odehráli dva vyrovnané zápasy. Sice jsme oba zápasy prohráli, ale basketbal
to byl pěkný. V obou zápasech jsme vyhráli první čtvrtiny, v poločasech lehce ztráceli, po třech čtvrtinách prohrávali asi o
osm bodů a zápasy prohráli o deset.

23.03.2019 TJ Sokol BK Chrudim - ADFORS Basket Litomyšl 62:51 (13:16 30:24
46:37)
Filip Suchomel - 19, Tomáš Kotěra - 8, Tomáš Candrák - 5, Jan Poláček - 5, Vilém Havran - 4,
Jeroným Lněnička - 4, Daniel Seidl - 3, Arsenij Bobryshev - 2, Matěj Sádovský - 1
V prvním zápase jsme se často pouštěli do velmi rychlého zakončení a do střel z nepřipravených pozic. Nebyli jsme dost
trpěliví v rozehrání míče a často jsme to chtěli spasit sami. V šesté minutě poslední čtvrtiny jsme se bodově dotáhli na
rozdíl jednoho koše 51:49 a chvíli na to na 53:51. Koncovka zápasu byla tedy dramatická, ale od osmé minuty přidával
body již jen soupeř. V této části hry jsme měli být více aktivní v obraně a tlačit na soupeře i za cenu faulu, protože dva
týmové fauly nám zbyly a hrozba vyfaulování byla jen u jednoho hráče.

23.03.2019 TJ Sokol BK Chrudim - ADFORS Basket Litomyšl 65:53 (10:11 29:26
43:36)
Tomáš Kotěra - 15, Arsenij Bobryshev - 11, Vilém Havran - 6, Matěj Sádovský - 6, Filip Suchomel - 6,
Daniel Seidl - 5, Tomáš Candrák - 4, Jeroným Lněnička - 0, Jan Poláček - 0
V druhém zápase jsme hráli více kolektivně a dokázali si vytvořit více dobrých střeleckých pozic, což se projevilo i
bodově. Dali jsme pět trojek. Dolů nás srážely ztráty míče z driblinku, ale bojovali jsme a drželi jsme se bodově na
dohled. Stejně jako v prvním utkání jsme nebyli dost důrazní v obraně a nevyužili jsme všechny týmové fauly, v každé
čtvrtině nám nějaké zbyly. Do budoucna musíme myslet i na tuto činnost, protože i fauly patří ke hře a snaha získat míč
se musí takto projevit. Poslední věc, kterou musím zmínit, jsou střely z čáry trestného hodu. V poslední čtvrtině jsme
stříleli deset šestek a dali jen dvě. Když těch osm nedaných přičtu ke konečnému stavu, tak bychom se dostali na rozdíl
jen čtyř bodů a koncovka mohla být dramatičtější.

Sezónu zakončíme 6. dubna turnajem o 5. – 8. místo v Trutnově, kam ještě přijedou týmy z Nové Paky a Josefova. Zde
odehrajeme dva zápasy o celkové umístění. Naším soupeřem bude v prvním klání Nová Paka.

25.03.2019 Marek Martiník
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