ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14 dle předpokladů nestačili na favorita naší skupiny
Dvě utkání s doposud neporaženými Pardubice sehráli v minulém týdnu naši mladší žáci. V Pardubicích se předehrávalo
již ve středu 30.10., odveta byla naplánovaná na neděli 3.11. Šance na výhru byly malé a tak bylo naším cílem předvést
co nejlepší výkon proti takto kvalitnímu soupeři.

30.10.2019 BK Pardubice - ADFORS Basket Litomyšl 81:41 (16:7 38:20 66:31)
Kryštof Grujbár - 12, Jonáš Brýdl - 10, Ondřej Vomáčka - 9, Matěj Hanuš - 4, Michal Broulík - 2,
David Kubíček - 2, Šimon Vašek - 2, Ondřej Bílek - 0, Adam Jozek - 0, Lukáš Pavliš - 0, Dominik Suchomel 0

Do zápasu jsme vstoupili výborně, když jsme zaznamenali koš s faulem a rázem vedli 3:0. Pak ale už převzali iniciativu
domácí a 12 body v řadě strhli vedení na svoji stranu. Náskok Pardubic stále narůstal až na poločasových 38:20. Ani ve
druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil a tak si domácí došli pro pohodovou výhru 81:41.
Dneska jsme nekladli absolutně žádný odpor a naše hra byla bez energie, přesnosti a důrazu. A co naopak naši hru
"zdobilo", to byly ztráty. Připsali jsme si jich téměř 40 a většina z nich byla naprosto zbytečná a nevynucená. Toho
soupeř samozřejmě s oblibou využíval k rychlým protiútokům. Když se k tomu přidala nízká úspěšnost střelby, pouhých
25%, tak bylo jasné, že jsme na nějaký dobrý výsledek nemohli moc pomýšlet.

03.11.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Pardubice 61:89 (13:25 29:43 43:63)
Jonáš Brýdl - 16, Ondřej Vomáčka - 16, Milan Tobiška - 10, Kryštof Grujbár - 5, Ondřej Bílek - 4,
Matěj Hanuš - 4, Šimon Vašek - 4, David Kubíček - 2, Michal Broulík - 0, Adam Jozek - 0, Lukáš Pavliš - 0,
Dominik Suchomel - 0

Nedělní odveta se hrála už trochu v jiném duchu, naše hra byla přesnější a efektivnější především na útočné polovině. To
se odrazilo i do skóre a v úvodu třetí čtvrtiny jsme prohrávali jen 33:45. Následující úsek ale hosté vyhráli 15:2 a tím
zápas deﬁnitivně zlomili ve svůj prospěch.
V obraně se nám často nedařilo zastavovat rozběhnuté hráče soupeře a jejich nájezdy a proto tak vsoký počet
obdržených bodů. Naopak v útoku jsme předvedli řadu pohledných akcí a to jak individuálních, tak i kombinací
zakončených přesným zakončením. Sice se opět prohrálo, ale tentokrát nemusíme mít z výkonu špatný pocit.

04.11.2019 Martin Šorf

Oﬁciální ČBF tabulka na http://www.cbf.cz

1/1

ADFORS Basket Litomyšl http://www.bklitomysl.cz

ADFORS Basket Litomyšl

© bklitomysl.cz

