ADFORS Basket Litomyšl
Minižákyně U13B zakončily sezonu na 9. místě
Děvčata U13 si musela počkat na závěrečné zápasy své soutěže až do středy 24.4. Kromě Agáty Bártové tentokrát byla k
dispozici všechna a vzhledem k soupeři se trenér snažil dát příležitost všem. Na podzim jsme v Mýtě jasně zvítězili, ale
od té doby uplynuly 4 měsíce a to může u obou družstev znamenat posun v úrovni hry. Naše děvčata měla navíc delší
zápasovou pauzu, což si myslím ovlivnilo náš výkon spíše negativně. V prvním zápase se nám nepovedla 2. čtvrtina, ve
které se nejvíce projevily naše tradiční chyby ve ztrátách a neproměňování jasných příležitostí. O body se postarala
všechna děvčata kromě Leony. Nadějně se ukázala Amálka Pakostová. Ve druhém zápase se nám nevydařily dvě
závěrečné čtvrtiny, když v součtu jsme je prohráli 18:19 a soupeř si je užil.

24.04.2019 ADFORS Basket Litomyšl "B" - Sokol Vysoké Mýto 70:17 (18:3 24:5
48:11)
Michaela Tomšů - 16, Jolana Kolářová - 14, Berenika Gultová - 10, Denisa Hloušková - 10, Jolana Jánová 4, Bohdana Metyšová - 4, Amálie Pakostová - 4, Nela Škeříková - 4, Jolana Severová - 2,
Natálie Svobodová - 2, Leona Petrásová - 0

24.04.2019 ADFORS Basket Litomyšl "B" - Sokol Vysoké Mýto 56:29 (17:5 38:10
46:17)
Nela Škeříková - 12, Jolana Severová - 9, Jolana Kolářová - 8, Michaela Tomšů - 7, Jolana Jánová - 6,
Berenika Gultová - 5, Denisa Hloušková - 4, Bohdana Metyšová - 2, Amálie Pakostová - 2,
Natálie Svobodová - 1, Leona Petrásová - 0
Celkově sezóna dopadla jak dopadla, zahráli jsme dost pěkných zápasů, škoda, že v mnoha jsme hráli s minimem hráček.
Potom jsme většinou už nezvládali tak dobře druhé zápasy. Několik děvčat v průběhu sezóny ještě vypomáhalo v dalších
oddílových týmech (U11, U12 - zde až 5 děvčat), kde se jim celkem dařilo. Chtěl bych všem poděkovat za sezónu, kterou
jsem si s nimi užil a snad jsem jim já také něco dal.

29.04.2019 Stanislav Cimburek
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