ADFORS Basket Litomyšl
Juniorky U19 mají za sebou poslední ligovou mládežnickou sezonu!
Poslední dva zápasy odehrály naše juniorky o uplynulém víkendu v Benešově a Kolíně a byly poslední hned ze dvou
důvodů. Jednak to byly záverečné duely této ligové sezony, ale hlavně to bylo naposledy, kdy tyto holky hrály za Litomyšl
mládežnickou soutěž. Od příští sezony bychom měli startovat již ve Východočeské lize žen.

30.03.2019 BC Benešov - ADFORS Basket Litomyšl 50:65 (14:13 30:27 37:48)
Tereza Hánělová - 23, Vendula Rohlenová - 11, Natálie Bisová - 9, Daniela Marková - 8,
Viktorie Jakubcová - 6, Karolína Pakostová - 5, Natálie Čerebová - 3
První poločas se nám vůbec nevydařil a v 18. minutě jsme prohrávali již 18:30. Do přestávky jsme dokázali naštěstí
stáhnout na rozdíl tří bodů a byli stále ve hře.
Druhou dvacetiminutovku jsme zahájili šňůrou 14:0, ujali se vedení 41:30 a to si už pohlídali.

31.03.2019 BC Kolín - ADFORS Basket Litomyšl 61:55 (17:13 33:35 44:41)
Daniela Marková - 23, Natálie Čerebová - 14, Natálie Bisová - 6, Vendula Rohlenová - 5,
Tereza Hánělová - 3, Viktorie Jakubcová - 2, Karolína Pakostová - 2, Anna Bielková - 0
Zápas v Kolíně byl pro diváky hodně zajímavý a přinesl časté střídaní ve vedení a několik bodových šňůr. Narozdíl od
soboty, kdy jsme zaznamenali 9 trojek, se nám tentokrát nedařila příliš střelba z dálky a dali jsme jen dvě trojky.
Prosazovali jsme se především z nájezdů po hře 1na1.
Šest minut před koncem jsme se ujali slibného vedení 53:46, které jsme bohužel nedokázali udržet. Udělali jsme v
koncovce několik naprosto zbytečných chyb a dovolili domácím výsledek otočit ve svůj prospěch.

Konečná bilance v letošním ligovém ročníků zní 6 výher a 10 porážek, což znamená 5. místo v ligové skupině B.
I letos se potvrdilo, že když jsme byli kompletní, tak jsme dokázali porazit kohokoliv, bohužel často tato situace nenastala
a k zápasům jsme jezdili třeba jen v šesti hráčkách. Celou soutěž zvládly holky odehrát v celkovém počtu osmi hráček, za
což mají můj obdiv a uznání. Zároveň bych chtěl poděkovat i Tomášovi, který mě na mnoha zápasech zastoupil.
Do dalších let, již v dospělé kategorii, přeji holkám mnoho úspěchů.

02.04.2019 Martin Šorf
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