ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14B vyhráli domácí turnaj o konečné 9. - 12. místo!
Naše béčko žactva U14, které startuje ve smíšeném Východočeském přeboru hostilo záverečný turnaj sezony o konečné
9. až 12. místo. Všichny 3 zápasy se nám podařilo vyhrát a tak jsme udrželi konečné 9. místo, které nám patřilo i po
základní části.

23.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl "B" - BK Skuteč 37:23 (10:6 15:13 27:16)
Daniel Král - 8, Jakub Martiník - 8, Petr Černý - 6, Vojtěch Tupec - 6, Michal Broulík - 4, Vojtěch Marek - 3,
Lukáš Pavliš - 2, David Kubíček - 0, Michaela Tomšů - 0
Úvodní zápas turnaje byl pro nás dle očekávání tím nejtěžším. Proti Skutči jsme se trápili především v útoku a při
zakončení. Tomu odpovídá i velmi nízké poločasové skóre 15:13. Ve třetí čtvrtině se naše hra zpřesnila a dostali jsme se
do rozhodující náskoku 27:16, který jsme dokázali bez větších problému v poslední periodě udrřet.

23.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl "B" - Sokol Nová Paka 68:21 (20:10 38:18
54:19)
Daniel Král - 12, Šimon Vašek - 12, Vojtěch Marek - 8, Michal Broulík - 7, Lukáš Pavliš - 7, Kryštof Grujbár 6, Jakub Martiník - 4, Michaela Tomšů - 4, Vojtěch Tupec - 4, Petr Černý - 2, David Kubíček - 2
Proti dívkám z Nové Paky jsme hráli s mnohem větší energii i přesností a od začátku do konce jsme postupně navyšovali
naše vedení. Dařila se nám především útočná kombinace včetně několika signálů. V obraně jsme pak dokázali často
získat aktivní obranou míč a o to snadněji jsme pak mohli skórovat.

24.03.2019 BSK Continental TJ Jičín - ADFORS Basket Litomyšl "B" 12:85 (2:22
6:41 7:61)
Petr Černý - 19, Kryštof Grujbár - 12, Šimon Vašek - 9, Michal Broulík - 8, Daniel Král - 8, Jakub Martiník 8, Lukáš Pavliš - 6, Vojtěch Tupec - 6, Michaela Tomšů - 5, Vojtěch Marek - 4, David Kubíček - 0
V neděli nás čekal jediný zápas proti opět dívčímu týmu. S Jičínem jsme se utkali nedávno v základní části a ani tentokrát
jsme neměli větší problém a od první minuty byly lepším týmem.

Konečné 9. místo je asi reálným odrazem naší kvality, i když na postup do play-oﬀ jsme určitě měli. Bohužel nás v mnoha
zápasech srážely naše technické nedostatky a nepřesnosti v zakončení. V obraně jsme předvedli ve většině zápasech
poměrně slušný výkon, ale ta střelba... Za celou sezonu to byly desítky jasných pozic, které jsme nadokázali přetavit v
koš. Nyní se blíží letní období a tak mají hráči možnost chodit ven na hřiště a na střelbě pracovat.

Působení v této soutěži bylo rozhodně přínosem a přihlášení B-týmu dobrým krokem. Hráči dostali mnoho minut na hřišti
a museli na sebe brát i více odpovědnosti a častěji měli míč v ruce. Uvidíme, co bude příští sezonu, ale pokud to půjde,
rádi bychom naše béčko postavili opět, tentokrát v soutěži U15.

27.03.2019 Martin Šorf
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