ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U15 se díky výhram nad Pardubicemi dostali na místo zaručující
extraligu!
Dvojzápas s Pardubicemi čekal naše starší žáky minulý víkend. S tímto týmem se
utkáváme již mnoho let a tak jsme tušili co nás čeká. Rozhodně jsme se připravovali na
těžkou prověrku a to se především v sobotu potvrdilo.

Pardubice měly před těmito duely stejnou bilanci 2-4, když porazily přesně ty samé týmy jako my.

V sobotním zápase měli v prvním poločase navrch domácí, kteří vedli v jednu chvíli již o 10 bodů a nakonec vyhráli první
poločas 41:35. O přestávce jsme si řekli, že šestibodové manko je s ohledem na naši hru velmi příznivé, protože jsme
opravdu nehráli dobře. Do druhé půle jsme chtěli výrazně přitvrdit v celoplošném presingu a také se nebát střílet z
perimetru, což je obecně jedna z mála zbraní kterou můžete využít proti zatažené obraně, a že pod košem Pardubic bylo
často dost ucpáno.
Obojí se nám povedlo na výbornou. Třetí čtvrtinu jsme vyhráli 25:9, když jsme v ní proměnili tři trojky a získali několik
míčů dobrým presinkem. Před posledním dějstvím jsme vedli 60:50 a náskok si již pohlídali. V koncevce nám také hodně
pomohl útočný doskok, když jsme dokázali mít i tři střely během jednoho útoku. Celkem jsme doskočili pod soupeřovým
košem 25 míčů, což je skvělé číslo.

26.10.2019 BK Pardubice - ADFORS Basket Litomyšl 65:74 (17:20 41:35 50:60)
Bohdan Slawisch - 22 (+14 doskoků a 9 zisků), Tomáš Folta - 19 (+19 doskoků a 7 zisků),
Tomáš Sedláček - 16, Adam Kubíček - 8, Jan Bubeníček - 5, Ondřej Vomáčka - 3, Jonáš Brýdl - 1,
Matěj Hanuš - 0, František Tupec - 0, Vojtěch Tupec - 0, Šimon Vašek - 0

Do nedělní odvety jsme vstoupili výbroně a díky několika pohledným kombinacím vedli brzy 15:5. Z náskoku jsme se
však neradovali dlouho a v 17. minutě dokonce hosté otočili na 26:28. Konec první půle byl však v naší režii a do šaten
jsme šli s náskokem 36:31.
Druhá půle byla oboustranně plná nepřesnosní a špatných přihrávek. Nicméně stále jsme měli mírně navrch a vedení
jsme postupně navyšovali až na konečných 63:51.

27.10.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Pardubice 63:51 (17:15 36:31 50:41)
Adam Kubíček - 14, Bohdan Slawisch - 13 (+11 doskoků), Tomáš Folta - 11 (+13 doskoků),
Ondřej Vomáčka - 9, Jan Bubeníček - 7, František Tupec - 6, Tomáš Sedláček - 3, Jonáš Brýdl - 0,
Matěj Hanuš - 0, Vojtěch Tupec - 0, Šimon Vašek - 0

Tyto dvě výhry nás posunuli na průběžné 4. místo v naší ligové skupině B, tedy na poslední postupové místo do extraligy.
Ještě je před námi šest velice náročných zápasů a především domácí duel se Spartou může být klíčový pro případný
postup či nepostup mezi nejlepších 12 týmů v republice.

28.10.2019 Martin Šorf
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