ADFORS Basket Litomyšl
Minižáci U13 obsadili na domácím festivalu krásné 5. místo!
Dvanáct minižákovských týmů z celé České republiky se sjelo do Litomyšle na Národní
festival, který náš klub pořádal od 10. do 12. května v Městské sportovní hale a v hale
Jiskra. V základní skupině jsme měli pozdějšího ﬁnalistu Sokol Pražský a také Děčín, který
nás vloni na festivalu ve skupině těsně porazil.

Pátek 10.5. - základní skupina: ADFORS Basket Litomyšl – Sokol Pražský 55:72
S favoritem naší skupiny, ale i celého festivalu, jsme první poločas dokázali držet krok a hrát vyrovnaně. O přestávce
jsme prohrávali jen o 4 body. Ve druhé půli už Pražené bodově odskočili. Náš výkon ale nebyl vůbec špatný a byl
příslibem do dalších zápasů, především do duelu o postup proti Děčínu, který nás čekal v pátek odpoledne.

Pátek 10.5. - základní skupina: ADFORS Basket Litomyšl – Válečníci Děčín 64:44
Věděli jsme, že pokud chceme postoupit do čtvrtﬁnále, musíme vyhrát. K tomu bylo také nutné ubránit výrazně
největšího hráče soupeře, což se nám dařilo se střídavým úspěchem. Naštěstí nám ostatní hráči nedělali velké problémy
a v útoku jsme byli hodně efektivní. V poločase jsme tak vedli slibným náskokem 42:18. Ve třetí periodě však přišlo naše
velké útočné trápení, když jsme často zakončovali zbrkle a nebyli jsme schopni proměnit i vyloženější pozice. Soupeř
začal využívat rychlých protiútoků, a protože naše obrana v této osmiminutovce pracovala dost mizerně, prohráli jsme
třetí čtvrtinu 8:17 a rázem se náš náskok ztenčil na 15 bodů. V posledním dějství jsme však už drama nepřipustili a
vítězství si pohlídali.

Bilance jedné výhry a jedné prohry znamenala 2. místo ve skupině a postup do čtvrtﬁnále, kde nás čekala Plzeň. Jak se
později ukázalo, byl to nejsilnější možný protivník a tým, který nakonec celý festival vyhrál.

Sobota 11.5. - čtvrtﬁnále: ADFORS Basket Litomyšl – BK Lokomotiva Plzeň 33:71
Od první minuty bylo jasné, že na tohoto soupeře prostě nemáme. Plzeňáci nás převyšovali nejenom basketbalovými
dovednostmi, ale také fyzickými předpoklady. Několik vyšších a silově dobře vybavených hráčů jsme neměli jak zastavit
v jejich nájezdech. Soupeř hrál opravdu velmi pohledný basketbal, využíval každou možnost pro rychlý protiútok, hrál
aktivně a agresivně. My jsme neodehráli špatné utkání, ale rozdíl ve skóre odpovídá rozdílu v kvalitě obou týmů.

Sobota 11.5. - o 5. - 8. místo: ADFORS Basket Litomyšl – BA Roudnice nad Labem 32:29
V souboji poražených čtvrtﬁnalistů nás čekala Roudnice nad Labem. Do zápasu jsme vstoupili výborně, když jsme po pěti
minutách vedli 13:1. Pak jsme ale naprosto nepochopitelně přestali hrát a soupeř se 14 body v řadě dostal dokonce do
vedení. V poločase jsme vedli o jediný koš 17:15 a po třetí čtvrtině 26:20. Čtyři minuty před koncem jsme získali slibné
vedení 32:23, ale pak jsme už žádný koš nepřidali. Naopak soupeř postupně stahoval a i zásluhou našich naprosto
zbytečných chyb a ztrát dostal v posledním útoku šanci vyrovnat. To se mu naštěstí nepovedlo, a tak jsme se mohli
radovat z vítězství, byť koncovka zápasu pro nás byla velkým varováním.

Neděle 12.5. - o 5. místo: ADFORS Basket Litomyšl – Torola Basket Team Příbor 54:53
Do tohoto zápasu jsme rozhodně nešli v roli favorita, naopak měl být průběh zápasu poměrně jednoznačný. Kluci si chtěli
zápas především užít, v bouřlivé atmosféře stejně nešly předávat žádné pokyny, takže hráči to měli zcela ve svých
rukách. V úvodu duelu byl cítit náš respekt a brzy jsme prohrávali 3:12. Pak jsme se ale trochu oklepali a začali hrát
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aktivněji a bez respektu. I díky trojce se závěrečným klaksonem jsme první čtvrtinu prohráli jen 11:16 a do poločasu jsme
dokonce překlopili vedení na naši stranu 24:22. Stejně jako s Roudnicí jsme i v tomto zápase měli 3 minuty před koncem
slibný náskok, vedli jsme 53:42. Hosté se pak ale nadechli k mohutnému náporu a 12 vteřin před koncem měli po
oddechovém čase míč v útoku, který mohl rozhodnout o výhře. Nám se však podařilo dobře ubránit, a mohla tak
propuknout radost z vítězství a konečného 5. místa.

Naše celková bilance 3 výhry a 2 prohry a hlavně 5. místo je výborným počinem a umístění určitě předčilo naše
očekávání. Kluci si však za svůj bojovný výkon tuto pozici zasloužili. Naše hra se v každé čtvrtině opírala především o
několik klíčových hráčů a je teď na zbytku týmu, aby se pokusil klukům přiblížit. Naši nejlepší střelci pak na sobě musí dál
pracovat, aby stále mohli být oporami týmu.
Individuální ocenění získal Jonáš Brýdl, který byl vybrán do 2. nejlepší pětky turnaje.

Body na turnaji celkem: Jonáš Brýdl – 56, Dominik Suchomel – 39, Šimon Vašek – 31, Matěj Hanuš – 27, Ondřej Bílek – 23,
Kryštof Grujbár – 23, Michal Broulík – 10, David Kubíček – 9, Patrik Znamenáček – 8, Milan Tobiška – 6, Ondřej Charvát –
3, Lukáš Pavliš – 3, Ivan Jetmar, Tadeáš Tichý

16.05.2019 Martin Šorf
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