ADFORS Basket Litomyšl
Junioři U19 vybojovali dvě výhry. Druhý zápas dospěl do dramatické
koncovky.
V neděli 27.10. jsme odehráli dva zápasy na palubovce sousedního Vysokého Mýta. Protože se s tímto soupeřem tradičně
přetahujeme o vítězství a o pozice v tabulce byly to pro nás velmi důležité výhry.
Začátek prvního zápasu byl pro nás velmi těžký. Dařil se nám hrát rychlý basket a po nájezdech 1/1 jsme se dostávali ke
koši. Také jsme si dokázali vytvořit prostor pro dobrou střelu. Koše ale nepadaly, míč se svezl po obroučce a šli jsme
znovu bránit. I tak jsme ale vyhráli první čtvrtinu a vedli o tři body. V dalších čtvrtinách jsme pokračovali v rychlé, ale
hlavně kombinační hře a dokázali soupeři bodově odskočit. Střelecky nejvýraznější byla třetí čtvrtina, kdy jsme dali 21
bodů a soupeř jen 2. K celkovému počtu 79 bodů jsme si pomohli i pěti trojkami od čtyř hráčů.

27.10.2019 Sokol Vysoké Mýto - ADFORS Basket Litomyšl 34:79 (9:12 21:33
23:54)
Tomáš Kotěra - 22, Štěpán Vlček - 16, Matěj Sádovský - 15, Filip Suchomel - 10, Tomáš Ulrych - 6,
Tomáš Candrák - 5, Arsenij Bobryshev - 3, Matěj Martiník - 2, Jeroným Lněnička - 0

Druhý zápas byl o obranách. Tedy my jsme hráli prakticky bez obrany. Nedokázali jsme zatlačit na soupeře a celkový
počet jen ŠESTI faulů za zápas hovoří za vše. Soupeř pak začal hrát v obraně zónu a její překonání nám zpočátku dělalo
problémy. Rychlý pohyb míče po perimetru a nájezd do otevřené obrany nás ale držel na +10 bodech od soupeře.
Úspěšnost střelby trojek šla oproti prvnímu zápasu dolů. Dramatická koncovka nastala v poslední čtvrtině, kdy jsme
dovolili soupeři se dotáhnout na 3 a pak i na 2 body. V posledních dvou minutách jsme už body přidávali jen my a došli si
pro páté vítězství v sezóně.

27.10.2019 Sokol Vysoké Mýto - ADFORS Basket Litomyšl 59:67 (19:27 34:45
46:56)
Filip Suchomel - 23, Štěpán Vlček - 14, Tomáš Kotěra - 11, Matěj Sádovský - 6, Tomáš Candrák - 4,
Tomáš Ulrych - 4, Arsenij Bobryshev - 3, Jeroným Lněnička - 2, Matěj Martiník - 0

30.10.2019 Marek Martiník
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