ADFORS Basket Litomyšl
Ženy sehrály další dva vyrovnané zápasy, bohužel bez vítězného konce
Další dva domácí zápasy sehrály naše ženy v rámci 2. ligy. V sobotu jsme hostili Nymburk a v neděli jsme měli šanci na
reparát z pohárové prohry proti Poděbradům. V obou duelech se potvrdilo, že jsme schopni hrát s těmito týmy vyrovnané
partie, ale také to, že každý zápas je nesmírně těžký a že soupeři mají více zkušeností, především v koncovkách.

19.10.2019 ADFORS Basket SECCON Litomyšl - Basketball
Nymburk 56:61 (17:16 26:31 40:41)
Sabina Knesplová - 12, Adéla Štumarová - 11, Adéla Krajcigrová - 9, Barbora Křapová - 6,
Tereza Fekarová - 5, Sabina Hartmanová - 5, Viktorie Jakubcová - 4, Tereza Roubová - 3,
Anna Jeřábková - 1, Tereza Hánělová - 0, Lucie Jeřábková - 0, Tereza Jochová - 0

Do zápasu s Nymburkem jsme vstoupili dobře a brzy vedli 9:4, ale pak se hra i skóre hodně vyrovnaly. V prvním poločase
jsme měli více ze hry, ale bohužel nás sráželo nepřesné zakončení a to jak z pod koše, z trojky i z trestných hodů. O
přestávce jsme tak ztráceli na soupeře 5 bodů. Po třetí čtvrtině byl stav téměř vyrovnaný 40:41. No a v závěrečné
desetiminutovce hostující hráčky prokázaly větší zkušenosti, když se ujaly vedení, které si už pohlídaly. Sice jsme trojkou
12 vteřin před koncem snížili na rozdíl jediného koše, ale hosté pak proměnili oba trestné hody a bylo hotovo.
V utkání jsme stříleli 25 trestných hodů a proměnili pouze 8 z nich! Pokud prohrajete zápas o 5 bodů a zahodíte 17
šestek, tak to hodně mrzí.

20.10.2019 ADFORS Basket SECCON Litomyšl - Basket Poděbrady 65:74 (10:12
26:32 43:51)
Viktorie Jakubcová - 9, Sabina Hartmanová - 8, Sabina Knesplová - 8, Adéla Krajcigrová - 8,
Adéla Štumarová - 7, Tereza Fekarová - 6, Tereza Jochová - 6, Barbora Křapová - 6, Tereza Roubová - 5,
Anna Jeřábková - 2, Tereza Hánělová - 0, Lucie Jeřábková - 0

Nedělní zápas s Poděbrady se nesl v podobném duchu jako zářiové pohárové utkání. Minule to byla prohra 63:72,
tentokrát 65:74. Podobné skóre, stejný rozdíl. Jeden rozdíl zde však byl. Minule jsme stále dotahovali vedení hostí, což
tady platilo "jen" po tři čtvrtiny. Na začátku té poslední jsme prohrávali 43:53, ale pak jsme dokázali šňůrou 20:6 otočit
na 63:59 a 4 minuty před koncem jsme měli náskok dvou košů. V tu chvíli se bohužel vyfaulovala Vikča Jakubcová, která
hrála výborný zápas a byla i naší nejlepší střelkyní. K tomu se přidaly chyby na obranném doskoku, kdy jsme
Poděbradům dali několik druhých možností k zakončení a najednou z toho bylo 13 bodů v řadě pro hosty a tím i ztracení
zápasu.
Je to škoda, dneska na výhru dneska rozhodně bylo.

V sobotu nám výhra utekla především díky nízké úspěšnosti střelby, naopak v neděli byla příčinou práce pod vlastním
košem a to jak v obraně, tak hlavně na dokosku. Zápasy nám ukázaly, že se nemusíme soupeřů bát a že můžeme jít s
cílem vyhrát do každého duelu. Zároveň si však moc dobře uvědomujeme, že nám nedá nikdo nic zadarmo a že je před
námi mnoho práce. Hrajeme ale premiérovou sezonu mezi dospělými, takže to sbírání zkušeností ještě chvíli potrvá.

23.10.2019 Martin Šorf
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