ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U12 přehrálo Skuteč a je stále neporažené
V sobotu jsme hostili na domácí palubovce tým ze Skutče. Dle tabulky jsme sice neočekávali favorita soutěže, ale
rozhodně jsme jej nechtěli podcenit. Byť utkání bylo v kategorii U12, podařilo se nám postavit prakticky celou pětku z
ročníků 2009 a 2010 a zápas pojmout jako přípravu na nadcházející kvaliﬁkační utkání. V druhé pětce nastoupil ročník
2008 s nejmladšími děvčaty Estell a Bárou.
Hosté nás překvapili svou hojnou účastí a rodičovskou podporou. Do hry jsme vstoupili v sestavě mladších hráčů a
hráček a od začátku jsme diktovali tempo hry. Dařilo se nám rychle rozehrávat a úspěšně přecházet do rychlých
protiútoků, které po dětech vyžadujeme. S postupným střídáním všech našich hráčů a hráček jsme si vyzkoušeli
důslednou osobní obranu, která se nám více či méně dařila dle hráčských dovedností soupeře. Ze soupeřových hráčů
rychlostí vynikali dva chlapci, na jejichž obraně jsme vystřídali naše nejrychlejší hráče. Potíž nám ještě dělalo ubránit
jednoho soupeře, který si dokázal vytvořit dobré střelecké postavení díky své robustnosti. Celkem úspěšně ho bránil
Lukáš, Šimon i Matěj. Prakticky celý zápas jsme udávali tempo hry a zakončili jsme jej vítězstvím 69 : 23.

02.11.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Skuteč 69:23 (19:4 35:7 51:19)
Tadeáš Tichý - 22, Dominik Hodek - 20, Tomáš Hanuš - 14, Šimon Grujbár - 9, Agáta Bártová - 2,
Lukáš Peřina - 2, Estella Faltysová - 0, Matěj Pokorný - 0, Barbora Nešporová - 0

Druhý zápas se odehrával ve stejném duchu a soupeři jsme nastříleli ještě více bodů. Vyhráli jsme 92 : 26.
Toto dvojutkání nám ukázalo jak důležité a účinné je rychlé rozehrávání a jak efektní je hrát „hoď a běž“. I nadále
musíme trénovat vedení míče, které je základem hry jedna na jedna.

02.11.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK Skuteč 92:26 (18:6 35:14 60:20)
Tadeáš Tichý - 18, Lukáš Peřina - 16, Dominik Hodek - 14, Šimon Grujbár - 12, Matěj Pokorný - 10,
Agáta Bártová - 9, Tomáš Hanuš - 8, Barbora Nešporová - 3, Estella Faltysová - 2
04.11.2019 Pavel Hanuš
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