ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14 zahájili ligu dvěma venkovními výhrami i přes špatné začátky
zápasů
Na úvod ligové soutěže mladších žáků jsme zajížděli do Vysoké nad Labem a do Josefova. Sobotního soupeře jsme vůbec
neznali, neb vloni hrál v kategorii U13 ve 2. výkonnostní skupině. Skončil v ní 2., tedy stejně jako my ve VP 1. Naopak
nedělního soupeře z Josefova jsme dobře znali, neb se s ním utkáváme pravidelně již několik let. Bohužel v obou duelech
absentovali nemocní Matěj Hanuš s Milanem Tobiškou a také Ondra Bílek.

Tento zápas ukázal, jal veliký je rozdíl mezi VP1 a VP2. Ano, první čtvrtina byla hodně vyrovnaná a dokonce jí domácí
vyhráli, ale my jsme v této desetiminutovce minuli snad deset jasných pozic a kluci se nemohli dostat do tempa. To není
žádná výmluva, však taky kluci dostali vyčiněno. Ve zbývajících 30 minutách však na hřišti jasně dominoval náš tým,
který těžil především z aktivní obrany, když měl téměř 40 zisků. Nakonec jsme si došli pro poklidné 54 bodové vítězství a
pozitivem je, že se všech deset hráčů zapsalo do střelecké listiny.

21.09.2019 BK NAPOS Vysoká n. L. - ADFORS Basket Litomyšl 39:93 (17:15
22:43 29:70)
Ondřej Vomáčka - 22, Jonáš Brýdl - 14, David Kubíček - 14, Šimon Vašek - 14, Adam Jozek - 13,
Kryštof Grujbár - 5, Dominik Suchomel - 4, Michal Broulík - 3, Ivan Jetmar - 2, Lukáš Pavliš - 2

Druhý zápas jsme začali opět velmi ospale a naopak domácí hráli s velkou chutí a energii. Soupeř trefoval i težší střely a
naopak my se v zakončení trápili stejně jako v sobotu. Logickým vyústěním bylo vedení Josefova 16:8 po první čtvrtině,
které bylo naprosto zasloužené. Ve druhé čtvrtině se naše hra již zlepšila a ztrátu jsme začali ukrajovat. Do problémů s
fauly se dostal Ondra Vomáčka, což jehu hru v obraně limitovalo. Co by ale měli říkat domácí, kterým se jeden z
klíčových rozehrávačů vyfauloval již v 17. minutě. První půli jsme uzavřeli trojkou v poslední vteřině, kterou jsme strhli
vedení na naši stranu v poměru 26:24.
Ve druhém poločase už to bylo z naší strany podařenější představení. Třetí desetiminutovku jsme vyhráli 23:10, na čemž
měl velký podíl právě Ondra Vomáčka, který treﬁl v tomto období 4 trojky a celkem jich v zápase zaznamenal 5 s
výbornou úspěšností 55%. Tak jak Ondrovi šly trojky, tak celému týmu nešly dvojky :-( V zápase jsme měli úspěšnost
střelby pouhých 34% a to většina pokusů byla z pod koše, nebo z dvojtaktu. Takováto střelecká mizérie by se nám v
souboji s těžšími soupeři nemusela vyplatit, byť v Josefově to na vítězství nakonec stačilo. Opět bylo pozitivním faktem,
že se každý hráč střelecky prosadil.

22.09.2019 TJ Sokol Jaroměř-Josefov - ADFORS Basket Litomyšl 43:67 (16:8
24:26 34:49)
Ondřej Vomáčka - 26, Šimon Vašek - 10, Kryštof Grujbár - 9, Jonáš Brýdl - 8, Ivan Jetmar - 4,
Dominik Suchomel - 3, Michal Broulík - 2, Adam Jozek - 2, Lukáš Pavliš - 2, David Kubíček - 1
27.09.2019 Martin Šorf
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