ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U15 zahájili sezonu na jihu Čech bilancí 1-1
První dva zápasy čekaly na naše žáky na jichu Čech když jsme v sobotu hráli v Písku a v neděli v Jindřichově Hradci.
Prvním soupeřem nám nebyl ani tak tým sršňů jako jejich ústřední hráč Josef Svoboda, který nás defacto sám porazil
před třemi lety ve ﬁnále NBA Junior League. No a dnes to nebylo o moc jiné. Pod výhrou domácích se zapsal 41 body,
když treﬁl i 5 trojek. Bohužel nemáme v našem středu hráče, který by se mu dokázal fyzicky vyrovnat a přibrzdil ho.
V prvním poločase jsme se ještě docela drželi, když jsme odcházeli do šaten za stavu 39:34. Výborné minuty hrál Ondra
Vomáčka, který ale kvůli zdravotním problémům musel druhou půli sledovat už jenom z tribuny. Nám se postupně
přestávalo dařit v útoku a začali jsme i kupit zbytečné chyby, když jsme několikrát nedokázali ani vyhodit míč z autu.
Obranná aktivita také polevovala a tak si domácí pohodlně došli pro výhru.

14.09.2019 Sokol Písek Sršni - ADFORS Basket Litomyšl 95:62 (18:15 39:34
64:49)
Bohdan Slawisch - 20, Ondřej Vomáčka - 11, Tomáš Folta - 9, Jan Bubeníček - 8, Adam Bielko - 6,
Tomáš Sedláček - 6, Adam Kubíček - 2, Kryštof Grujbár - 0, Matěj Hanuš - 0, Štěpán Markov - 0

Po přespání v Jindřichově Hradci nás v neděli ráno čekali místní Lions, jejichž nejlepší hráči startovali vloni za Pelhřimov a
letos si situaci prohodili. Opět před námi stál klíčový úkol potřebný k výhře, tedy ubránit klíčového hráče domácího týmu,
který rozehrával a často i zakončoval většinu útoků. Tímto playmakerem je Jordan Oupoh, který nás trápil daloko víc, než
vloni v dresu Sojek. Nakonec nám nastřílel 34 bodů, ale dalo by se říci, že postupem času jsme na něj recept našli, neb v
poslední čtvrtině nám dal jen 4 body a všechny z trestných hodů.
Obrana domácích byla hodně zatažená a očividně cílem soupeře bylo především ubránít vlastní vymezené území. Díky
tomu jsme měli opravdu hodně času a prostoru na trojkovém oblouku. Není naším stylem střelecké pozice přecházet a
tak jsme si ty trojky brali a naštěstí jsme je i proměňovali. Za celý zápas jsme proměnili celkem 9 pokusů za 3 body a to
včetně našeho posledního koše, který byl i košem vítězným.
Zápas byl po celý průběh velmi vyrovnaný a týmy si celkem 16x vyměnily vedení a žádný tým nikdy nevedl o víc jak o 5
bodů. Takto vyrovnaný zápas jsme snad ještě nikdy nehráli s těmito chlapci. Celou posldní čtvrtinu jsme měli mírně
navrch a v této desetiminutovce přišla také naše nejlepší obrana. Domácí nám dali jen dva koše ze hry, ale trestné hody
se jim dost dařili, když proměnili 7 z 8 pokusů. Poslední vteřiny byly opravdu velmi dramatické. Nejprve jsme za
jednobodového vedení neproměnili samostatný nájezd do koše a hned vzápjetí 4 vteřiny před koncem zbytečně faulovali
a poslali soupeře na čáru trestného hodu. Na domácího hráče asi delahla trochu tíhá okamžiku, když nepotrvdil dobré
procento šestek z této periody a minul oba své pokusy. Bohužel pro nás míč pod košem doskočil Oupoh a mohl dorážkou
rozhodnout o naší porážce, naštěstí pro nás a trochu nepochopitelně pro všechny místo střely vydribloval do rohu hřiště
a vlastně ani nestihl zakončit. V kritických momentech občas hráči dělají chyby a tato nám určitě pomohla, na druhou
stranu my sami jsme v zápase udělali několik zkratů, které vlastně zápas do takto vyrovnané koncovky dostaly. Myslím
si, že jsme v zápase byli trochu lepším týmem, ale nedokázali jsme to přetavit v nějaké větší vedení. V samotné
koncovce to už bylo hop nebo trop a tam jsme byli štastnější my.

15.09.2019 BK Lions Jindřichův Hradec - ADFORS Basket Litomyšl 68:69 (15:19
39:42 57:57)
Bohdan Slawisch - 14, Tomáš Folta - 12, Adam Kubíček - 12, Ondřej Vomáčka - 11, Adam Bielko - 7,
Štěpán Markov - 7, František Tupec - 4, Jan Bubeníček - 2, Tomáš Sedláček - 0, Vojtěch Tupec - 0

Oba tyto zápasy nám ukázaly na čem musíme ještě zapracovat a kde máme největší problémy. Nejvíce mě mrzí, že jsme
nedokázali přibrzdit klíčové hráče soupeře a bez větší výpomoci bychom od nich dostali snad i přes 50 bodů. V obraně
1na1 musíme být mnohem odolnější a samozřejmě si musíme i lépe pomáhat, neb v této kategorii už nepůjde hrát jenom
1na1. Dobrý víkend má za sebou Ondra Vomáčka, kterému se oba zápasy dost povedly. Naopak se trochu trápil Tom
Folta, který tentokrát nemohl nějak najít útočný rytmus, možná i proto, že se v obou zápasech potýkal s problémy s
fauly.
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Každopádně bilance 1-1 z prvního venkovního výjezdu není špatná a už se těšíme na další zápasy.

18.09.2019 Martin Šorf
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