ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U11 prohrálo i podruhé
Ve druhém dvojzápase čekal na tým U11 silný soupeř z Pardubic. Naší ambicí bylo si co nejvíce zahrát a nabrat další
ostré zkušenosti. Do utkání jsme vstupovali s odhodláním bránit svého hráče a nespěchat zbrkle do útoku.
Začátek utkání začal nad očekávání dobře. Úvodní pětka hrála velmi aktivně a soupeř se navíc nemohl treﬁt do koše.
Ujali jsme se tak rychle vedení 12:0. Lavička soupeře začala být nervózní. Po prostřídání se ale situace změnila. Soupeř
nám začal ukazovat výrazně lepší vedení míče, rychlejší přihrávky i disciplinovanější návrat do obrany. K tomu jsme
zbytečně zahušťovali prostor před soupeřovým košem a bránili si tím možnost útoku 1 na 1. Výsledkem toho byly pouhé
4 vsítěné body za druhou a třetí čtvrtinu. V poslední čtvrtině jsme zlepšili útočné rozestavení a začali na koš najíždět ze
stran. Na konci oba týmy daly příležitost mladším hráčům. Hra byla často přerušovaná kroky či porušením pravidla o
driblinku. Ukázalo se, jak je důležité, aby děti byly větší kamarádi s míčem. Toho můžeme dosáhnout jen, pokud si na míč
pravidelně sáhnou i mimo týmové tréninky.

26.10.2019 BK Pardubice - ADFORS Basket Litomyšl 44:28 (6:12 16:14 32:16)
Adam Kodýtek - 16, Šimon Grujbár - 4, Lukáš Peřina - 4, Dominik Rosypal - 2, Adam Severa - 2,
Estella Faltysová - 0, Tomáš Hanuš - 0, Nikodém Kmošek - 0, Barbora Nešporová - 0, František Pokorný 0, Anna Polanská - 0

Do druhého utkání oba týmy vstoupily v nejsilnější sestavě. Pardubice proti prvnímu utkání výrazně vylepšily úspěšnost
střelby a tuto část vyhrály poměrem 18:9. Od druhé čtvrtiny jsme pravidelně střídali všech 11 hráčů. V obraně jsme
předvedli více lepších momentů, ale bohužel se nejsme schopni koncentrovat po celou dobu, co jsme na hřišti. Proti
utkání s Havlíčkovým Brodem jsme dnes lépe přecházeli na polovinu soupeře a lépe bránili náběhy pod koš.

26.10.2019 BK Pardubice - ADFORS Basket Litomyšl 72:34 (18:9 32:21 57:29)
Tomáš Hanuš - 15, Adam Kodýtek - 6, Lukáš Peřina - 6, Šimon Grujbár - 4, Estella Faltysová - 2,
Dominik Rosypal - 1, Nikodém Kmošek - 0, Barbora Nešporová - 0, František Pokorný - 0, Anna Polanská 0, Adam Severa - 0

K příštímu zápasu do Litomyšle přijede další tým z Pardubic, tentokrát ryze dívčí BK Studánka. Podle dosavadních
výsledků se jedná o hratelnějšího soupeře a tak věřím, že se dětem podaří dosáhnout vytouženého prvního vítězství.

31.10.2019 Zdeněk Hodek
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