ADFORS Basket Litomyšl
Junioři U19 - hranice 100 bodů nebyla ani jednou překonána
Na začátku nové sezóny jeli junioři U19 odehrát své první dva zápasy do Svitav, kde jsme minulý ročník zakončili dvěma
vítězstvími. Stejně jako na trénincích se ani nyní tým nesešel v kompletní sestavě a do zápasů zasáhlo jen devět hráčů.

Ctíme sílu soupeře, ale již předem jsme věděli, že bychom tyto zápasy měli vyhrát. Náš předpoklad se potvrdil a od
prvních minut jsme vedli a postupně vedení navyšovali. Hrálo se ve velmi vysokém tempu a většina našich košů (což je
výborné) padla z rychlých protiútoků. Někdy ale bylo tempo hry příliš vysoké a na úkor kvality basketbalu. V těchto
úsecích bylo mnoho ztrát a nepřesných střel pramenících ze špatné volby místa na střelu nebo z naší netrpělivosti a
potřebě rychle zakončit. Lépe se pohnout, naběhnout do volného prostoru, dát ještě jednu přihrávku navíc, to nám tady
chybělo. Když jsme se sklidnili a zaujali správná postavení na hřišti, posouvali se na správná místa, pak jsme si dokázali
připravit dobrou pozici pro zakončení. Vyzkoušet si různé útočné systémy a sehrát se bylo jedním z cílů v těchto
zápasech.

Po podobném průběhu obou zápasů se skóre na tabuli zastavilo na prakticky stejném výsledku. Soupeři jsme nedovolili
dát více než 50 bodů a nám ke stovce chyběli čtyři. Nebyli jsme v časovém presu a do konce v obou zápasech zbývala
více než minuta hry, ale koš se pro nás uzamkl. Je pozitivní, že se všichni hráči bodově prosadili a že jsme se trochu
sehráli.

Aby nám to v příštích a daleko těžších zápasech ladilo a klapalo, musíme se v dalších trénincích ještě více zaměřit na
doladění pohybu hráčů na útočné polovině. Jsem rád, že jsem v našem týmu mohl přivítat nového hráče Štěpána Vlčka,
který nás jistě posílí ve všech basketbalových činnostech a který zahájil svou litomyšlskou etapu efektním dunkem.

28.09.2019 Basketbal TJ Svitavy - ADFORS Basket Litomyšl 40:96 (9:16 22:43
31:76)
Matěj Sádovský - 20, Tomáš Kotěra - 16, Filip Suchomel - 14, Štěpán Vlček - 14, Daniel Seidl - 12,
Jan Poláček - 8, Petr Černý - 6, Vilém Havran - 4, Jeroným Lněnička - 2

28.09.2019 Basketbal TJ Svitavy - ADFORS Basket Litomyšl 42:96 (14:18 30:47
38:71)
Matěj Sádovský - 20, Filip Suchomel - 20, Štěpán Vlček - 18, Tomáš Kotěra - 12, Jeroným Lněnička - 8,
Daniel Seidl - 8, Jan Poláček - 6, Petr Černý - 2, Vilém Havran - 2

30.09.2019 Marek Martiník
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