ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14A vyhráli oba poslední domácí ligové zápasy a jsou stále na 2.
místě!
Hradec Králové a Pardubice byly poslední dva tým, které se představily na naší palubovce v letošním ročníku ligy
mladších žáků. Sokolům jsme chtěli oplatit jednobodovou porážku z Hradce a naopak v souboji s Pardubicemi potvrdit
vítězstí ve městě perníku. Zápasy to byly ale značně odlišné, minimálně co se týče vývoje skóre.

23.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl - Královští Sokoli 98:39 (29:2 46:19 68:31)
Tomáš Sedláček - 15, František Tupec - 14 (+6 doskoků a 6 zisků), Tomáš Folta - 13 (+6 doskoků),
Adam Švanda - 13 (+6 doskoků), Ondřej Vomáčka - 10, Matěj Hanuš - 9, Adam Kubíček - 8 (+6 doskoků),
Jonáš Brýdl - 6, Adam Bielko - 4, Kryštof Grujbár - 4, Šimon Vašek - 2
Vstup do zápasu byl přímo fantastický. Naše aktivní obrana získávala mnoho míčů a dokázali jsme skórovat s vysokou
úspěšností. Soupeři navíc neproměnil několik dobrých pozic a tak naše vedení rychle narůstalo. Když hosté zaznalemali
svůj první koš, běžela už poslední minuta první čtvrtiny a my v tu chvíli měli na kontě 27 bodů! Úvodní desetiminutovku
jsme vyhráli 29:2 a bylo defacto po zápase. I nadále jsme pokračovali v dobrém výkonu na obou polovinách hřiště a
Hradec ve svém trápení. Rozdíl ve skóre tak stále narůstal a zastavil se až na 59 bodech! Výborně zahráli všichni hráči a
dnešní výkon musel diváky bavit.

24.03.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Synthesia Pardubice 56:42 (6:16
22:26 43:33)
Tomáš Folta - 16 (+11 doskoků), Tomáš Sedláček - 9, František Tupec - 9, Adam Bielko - 6 (+8 doskoků),
Adam Švanda - 6 (+8 doskoků), Matěj Hanuš - 4, Ondřej Vomáčka - 4, Adam Kubíček - 2, Jonáš Brýdl - 0,
Kryštof Grujbár - 0, Šimon Vašek - 0
Po hodech přichází půst a to samé platilo o nedělním zápase. Stejná základní pětice, co rozhodla zápas s Hradcem, si v
neděli nebyla schopná vypracovat dobrou střeleckou pozici a když už ano, tak jí neproměnila. A o naší obraně se nedá
moc mluvit, očividně se nám nechtělo se soupeřem vracet a tak jsme dostali několik laciných košů z brejků. Po první
čtvrtině jsme prohrávali 6:16! Ve druhé desetiminutovce se výkon už začal lepšít, ale deﬁnitivní obrat přišel až ve třetí
periodě, po které jsme vedli 43:33 a v závěru si vedení pohlídali.

Tento zápas byl pro nás velikou výstrahou, že pokud nebudeme se soupeřem běhat, nebude se chtít vracet do obrany a
hlavně, pokud přistoupíme k zápasu lehkovážně a bez potřebného úsilí a energie, tak nemůžeme porazit nikoho! Naštěstí
se v průběhu hry výkon lepšil a na výhru to dnes stačilo, ale mějte toto varování na paměti, nelítejme v oblacích a
pojďme nadále tvrdě pracovat na trénincích!

27.03.2019 Martin Šorf
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