ADFORS Basket Litomyšl
Ženy na úvod 2. ligy zvítězily i díky 13 úspěšným trojkám!
V neděli ráno čekala naše ženy premiéra ve 2. lize. V městské hale jsme hostili tým BK Příbor, který se v loňské ročníku
této soutěže pohyboval v dolních patrech tabulky. Cítili jsme, že dnes máme šanci na úspěch. Zároveň nám bylo jasné,
že zadarmo to nebude a bude třeba podat ještě lepší výkon než naposledy v poháry s Poděbrady.

06.10.2019 ADFORS Basket SECCON Litomyšl - BK Příbor 78:66 (16:10 38:25
60:44)
Tereza Fekarová - 27, Sabina Knesplová - 13, Adéla Krajcigrová - 11, Daniela Marková - 8,
Viktorie Jakubcová - 5, Tereza Hánělová - 3, Sabina Hartmanová - 3, Anna Jeřábková - 3,
Barbora Křapová - 2, Adéla Štumarová - 2, Tereza Roubová - 1, Karolína Pakostová - 0

Vstup do zápasu nebyl vůbec podle našich představ. Namísto rychlé hry a celopločného presinku jsme viděli pomalý
přechod a pasivní návrat do obrany. Ještě v první minutě tedy celá základní pětka vystřídala a přineslo to určité zrychlení
a uvědomění si, jak že se dnes chceme prezentovat.

Na konci vyrovnané první periody jsme zaznamenali 7 bodů v řadě a mírně soupeřkám odskočili. Náskok se nám dařilo
navyšovat i ve druhém dějství a to i díky pěti trojkám, které jsme v této desetiminutovce zaznamenali. V poločase jsme
tak vedli 38:25. Rozhodně jsme se však vedením nechtěli nechat uchlácholit a naopak ve třetí čtvrtině ještě více přidat
na tempu.

Ve druhém poločase jsme vedení lehce navyšovali a ve 32. minutě byl rozdíl již 20 bodů. Pak ale přišlo naše velké
trápení. V útoku jsme zbytečně ztráceli míče a když jsme si vytvořili střeleckou pozici, tak jsme jí většinou nedokázali
proměnit. Ze skóre 64:44 tu najednou po šesti minutách bylo hubené vedení 70:64 a bylo zaděláno na drama. Naštěstí
jsme pak dokázali přerušit šňůru soupeře košem z pole a následně Tereza Fekarová dvěma trojkami pečetila naši výhru.
Zároveň tím podtrhla svůj dnešní výborný výkon, když byla jasným střeleckým lídrem s 27 body, přičemž zaznamenala i
7 přesných střel z perimetru. Obecně střelba z tříbodového oblouku nám dnes šla a k výhře jsme si pomohli celkem 13
úspěšnými zásahy za 3, což je přesně polovina všech našich bodů.

Tato výhra nás nesmí rohodně ukonejšit, naopak by nás měla nabudit do další práce, protože jsme teprve na samém
začátku. A to nejenom začátku sezony, ale i našeho cíle!

Závěrem děkujeme všem našim fanouškům, kteří si v neděli ráno přivstali a v brzý čas nás přišli podpořit. Výhra jim
budiž odměnou :-).
Příští zápasy nás čekají v mnohem přijatelnější době a i s ohledem na atraktivitu soupeře očekáváme ještě větší návštěvu
a podporu! V sobotu k nám přijede tým s nejzvučnějším jménem v ČR, byť v mužském provedení. V neděli si pak dáme
ligovou odvetu za porážku v poháru.

sobota 19.10. v 18:00 ADFORS Basket SECCON Litomyšl - Basketball Nymburk
neděle 20.10. v 17:00 ADFORS Basket SECCON Litomyšl - Basket Poděbrady
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