ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U15 doma prohráli s fovarizovanými Kbely i Nymburkem
Po dvou zápasech na jihu Čech se tento víkend představili naši starší žáci na domácí palubovce. Hostili jsme dva týmy,
které vloni postoupili na MČR mladších žáků. Kbely obsadily konečné 4. místo, Nymburk byl 8. Bylo tedy více než zjevné,
že nás čeká opět přetěžký úkol. Navíc jsme se museli obejít bez několika hráčů základní rotace, kteří byli o víkendu se
školou na zahraničním zájezdu.

Vstup do sobotního utkání se nám vydařil velmi dobře, především v útoku, když jsme se brzy ujali vedení 9:4. Pak se
vyrovnala hra i skóre a v polovině druhé periody byl stav 22:23. Pak udělali hosté šňůru 10 bodů v řadě a v poločase
jsme prohrávali 24:33. Ve druhé půli si hosté stále udržovali převahu a 5 minut před koncem byl stav 52:67. Zbytek
utkání už byl z naší strany trošku rezignace a prohráli jsme jej 2:19, čímž rozdíl výrazně narostl. Kbely se tu prezentovaly
velmi kvalitní obranou a tlakem na hráče, což nám dělalo značné problémy. Dnes vyhrál lepší tým, takže musíme ještě
pořádně zamakat, abychom mohli v odvetě usilovat o výhru.

28.09.2019 ADFORS Basket Litomyšl - TJ Sokol Kbely 54:86 (16:17 24:33 39:55)
Ondřej Vomáčka - 14, Adam Bielko - 11, Tomáš Folta - 11, Jan Bubeníček - 6, Bohdan Slawisch - 6 (+16
doskoků), Tomáš Sedláček - 4, Štěpán Markov - 2, Kryštof Grujbár - 0, Petr Špajs - 0, Dominik Suchomel 0

V neděli jsme hostili Nymburk a opět byli favoritem naši soupeři. Papírové předpoklady se ale dnes rozhodně nepotvrdily,
rozhodně ne do obrazu hry. Zápas byl do 17. minuty hodně vyrovnaný, ale v závěru druhé čtvrtiny jsme udělali šňůru
13:1 a do šaten odcházeli se slibným náskokem 40:30.
Ve třetí periodě Nymburk dle očekávání přitlačil a naši kluci začali dělat nesmyslné chyby. V této desetiminutovce jsme
úplně propadli a prohráli jí 9:28. Zbraně jsme však nesložili a ještě 4 minuty před koncem jsme prohrávali o jediný bodík
64:65. V tu dobu už nebyl na hřišti vyfaulovaný Bóďa Slawisch a když vedle něj s pěti fauly za chvíli usedl i Tomáš Folta,
bylo jasné, že to na obrat už nebude.
Kluci dnes ale podali mnohem lepší výkon než v sobotu a dnes jsme na výhru opravdu měli. Škoda té pokažené třetí
čtvrtiny.

29.09.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BA Nymburk 71:79 (14:17 40:30 49:58)
Tomáš Folta - 28 (+19 doskoků), Bohdan Slawisch - 12 (+15 doskoků), Ondřej Vomáčka - 9,
Adam Bielko - 8, Jan Bubeníček - 6, Štěpán Markov - 5, Tomáš Sedláček - 3, Kryštof Grujbár - 0,
Dominik Suchomel - 0
30.09.2019 Martin Šorf
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