ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14 mají první letošní prohru, vezou si jí z Prahy
První těžký soupeř v letošní sezoně = první prohra v letošní sezoně. Tak nějak by se dal stručně charakterizovat zápas v
Praze s místním USK. Již při rozcvičení bylo patrné, že fyzická převaha bude na straně domácích a my tak budeme muset
být o to více basketbalovější. Nakonc však hrubá síla zvítězila a my tak odjíždíme s prázdnou.

20.10.2019 USK Praha - ADFORS Basket Litomyšl 64:57 (15:13 33:28 47:50)
Ondřej Vomáčka - 24, Jonáš Brýdl - 14, Ondřej Bílek - 6, Kryštof Grujbár - 6, Šimon Vašek - 6,
Matěj Hanuš - 1, Michal Broulík - 0, Ivan Jetmar - 0, Adam Jozek - 0, Lukáš Pavliš - 0, Dominik Suchomel 0

Prvních 13 minut bylo hodně vyrovnanách, ale poté zaznamenali domácí 5 košů v řadě a ujali se vedení 29:17. Nám se
díky rychlým protiútokům naštěstí podařilo snížit do poločasu na rozdíl pěti bodů, takže to bylo stále otevřené.
Ve třetí čtvrtině jsme výrazně zaktivnili obranu a i díky dobrému zdvojování měli možnost snadného zakončení. Bohužel
ne vždy ale tyto jasné střely propadly síťkou. Nepřeháním, když řeknu, že minimálně 5 až 8 naprostochý tutovek jsme
nedali. Takže místo toho, aby se do poslední periody šlo s vedením o 15-20 bodů, byl náš náskok pouhé 3 bodíky.
V poslední čtvrtině se nám v útoku vůbec nedařilo do odstoupené obrany domácích, kteří ucpávali šestku jak to šlo. Díky
tomu jsme samozřejmě měli mnoho naprosto volných střel ze střední a dlouhé vzdálenosti, ale to v této kategorii ještě
není taková výhra a příliš se nám tyto střely nedařilo proměňovat. Ale když se soupeř zatáhne do bedny, nezbývá nic
jiného než střílet.
V obraně jsme měli problém především s centimetry a kilogramy domácích urostlých hráčů, kteří si mnohokrát dokázali
doskočit nepřesnou střelu. USK vyhrálo zásluhou převahy ve vymezeném území, kde to pod svým košem zatáhlo a pod
naším "umlátilo".
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