ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U15 postoupili do celostátní ligy!
Příslušnost mezi basketbalovou elitou (ligu žáků U15 hraje 24 nejlepších týmů z ČR) si vybojovali
naši žáci, kteří ve druhém kole kvaliﬁkace přehráli soupeře z Hradce Králové. V sobotu nás čekal
první duel u soupeře a v neděli se dohrávalo doma. Hrálo se na celkové skóre, takže bylo moc
důležité, že se nám podařilo v sobotu přivést 16 bodový náskok.

Královští Sokoli – ADFORS Basket Litomyšl 59:75 (14:10 29:33 46:45)

První poločas byl z obou stran plný nepřesností a nám se nedařilo proměňovat vytvořené střelecké pozice. Navíc byla
naše hra v útoku hodně statická. Nedařilo se nám ani chodit do rychlých protiútoků a problém nám dělal útočný doskok
domácích. Takže poločasové vedení o 4 body bylo pro nás vlastně výborné. Ve druhé půli už naše hra byla aktivnější a
přineslo to i nárost ve skóre, kdy se naše vedení zastavilo na 16 bodech.

ADFORS Basket Litomyšl – Královští Sokoli 64:63 (14:18 31:33 48:49)

Nedělní odvetu jsme zahájili až příliš lehkomyslně a v útoku to byla jedna nepřesnost za druhou. První koš jsme dali až po
pěti minutách hry a úvod vyzněl jasně pro hosty, kteří vedli 10:2. Pak se začal prosazovat Tomáš Folta, který dal 10 bodů
během tří minut a snížil na rozdíl jediného koše. Od té chvíle se oba týmy pravidelně střídaly ve skórování a v poločase
byl tak stav 31:33. Na obrazu hry se nic nezměnilo ani v dalších obdobích a tak se šlo do vyrovnané koncovky, ve které
jsme byli nakonec šťastnějším týmem my.
V tomto zápase nám strašně špatně fungovala presinková obrana a celkově jsme dali soupeři příliš mnoho snadných
pozic na zakončení. Problém nám dělala i zatažená obrana Hradce, kdy jejich nejvyšší hráč opustil podkošový prostor jen
sporadicky. Ale i s tímto si musíme dokázat poradit, lépe si posouvat míč po perimetru a střílet ze střední a dlouhé
vzdálenosti a hlavně tyto střely proměňovat.

Náš výkon nebyl sice perfektní a byla znát nervozita, však se hrálo o postup do ligy, ale i přesto jsme byli za celý víkend
o kousek lepším týmem a více o to zabojovali. Odměnou klukům je možnost odehrát i příští rok proti nejlepším týmu
z republiky a už se na to moc těšíme.

V obou zápasech hráli a body zaznamenali: Folta T. – 52, Vomáčka O. – 21, Kubíček A. – 19, Bielko A. – 12, Sedláček T. –
11, Tupec F. – 10, Brýdl J. – 6, Hanuš M. – 4, Grujbár K. – 2, Špajs P. – 2, Tupec V.
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