ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U15 to favoritům znepříjemnili, ale bohužel výhra z toho nebyla
žádná
Dva duely na palubovkách favoritů odehráli o víkendu naši starší žáci. V sobotu jsme v Nymburce čelili výškové převaze
a silným podkošovým hráčům. V neděli v Praze jsme pak soupeřili především s aktivním obranou a zdvojováním
běhavých domácích. Tento víkend nám bohužel chyběl pro zranění Adam Kubíček, naopak dobrou zprávou je návrat
Adama Švandy, který v Nymburce odehrál své první letošní utkání.

23.11.2019 BA Nymburk - ADFORS Basket Litomyšl 74:58 (18:12 35:34 47:52)
Tomáš Folta - 18, Jan Bubeníček - 12, Bohdan Slawisch - 10, Ondřej Vomáčka - 9, Adam Bielko - 3,
Jonáš Brýdl - 2, Štěpán Markov - 2, František Tupec - 2, Tomáš Sedláček - 0, Adam Švanda - 0

Úvodní minuty v Nymburce byly hodně vyrovnané a to i zásluhou neproměňování našich šancí. Škoda, mohli jsme se
dostat na nějakého menšího trháku. Naopak ve druhé čtvrtině začali mít navrch domácí, kteří se v 17. minutě ujali
dvojciferného vedení 34:23. Koncovka poločasu však patřila nám a podařilo se nám do přestávky stáhnout rozdíl na
jediný bodík.
Ve třetí periodě jsme byli aktivnější i přesnější a vypracovali si mírný náskok, který dosáhl maximálně šesti bodů. Se
vstupem do poslední čtvrtiny domácí vyrovnali a 6 minut před koncem byl stav nerozhodný 56:56. Pak přišel bohužel náš
kolaps pod vlastním košem, kdy jsme nedokázali ubránit hru ve vymezeném území a bohužel ani doskočit nepřesné
střely. Tento úsek jsme prohráli 2:18 a celé utkání tak 58:74. Je to velká škoda, protože opět na výhru proti Nymburku
bylo. V koncovce byl však soupeř hladovější a svoji aktivitou v podkošovém prostoru si vítězství zasloužil.

24.11.2019 TJ Sokol Kbely - ADFORS Basket Litomyšl 71:55 (18:23 42:38 56:49)
Jan Bubeníček - 12, Tomáš Folta - 11, Adam Bielko - 9, František Tupec - 8, Bohdan Slawisch - 6,
Ondřej Vomáčka - 5, Jonáš Brýdl - 2, Vojtěch Tupec - 2, Štěpán Markov - 0, Tomáš Sedláček - 0

V neděli nás čekal úplně jiný styl basketbalu. Domácí produkují velmi aktivní celoplošný presing se zdvojováním. K tomu
se v úvodu zápasu ale moc nedostávali, když jsme snadno chodili do rychlých protiútoků. Ve třetí minutě si trenér
domácích bral oddechový čas za našeho vedení 10:2. Náskok jsme v dalších minutách navýšili až na 23:9. Pak jsme
bohužel udělali několik naprosto hloupých a zbytečných ztrát a soupeře dostali na koně. Přelom první a druhé čtvrtiny
vyhráli domácí hráči 19:0 a rázem vedli 28:23. Je to veliká škoda, že jsme nedokázali držet náskok delší dobu, kdy by
domácí mohli více znervóznět. Následující minuty se hrálo hodně vyrovnaně a ve 28. minutě jsme se dokonce ujali
vedení 49:48. To mělo však jen jepičí život a domácí další šňůrou 10:0 získali náskok, který si už do konce zápasu
pohlídali.
I dnešní prohra nás hodně mrzí, protože opět jsme měli na to zvítězit. Bohužel řada nepřesných a mnohdy až naivních
ztrát nás o tuto možnost připravila a můžeme se tak zlobit jen sami na sebe.

Máme za sebou dva zápasy, které nám sice nepřinesly výhru, ale rozhodně to nebyl špatný výkon a domácí favorité
museli hrát naplno až do posledních minut. Bohužel ještě děláme příliš mnoho chyb, které nám brání takovéto zápasy
vyhrávat. Za dva týdny hostíme dva pražské celky, tedy Spartu a USK. Jsou to zároveň poslední zápasy základní části ve
kterých se rozhodne, zda postoupíme do extraligy.
Pochvalu za svůj výkon si za oba zápasy zaslouží Honza Bubeníček, který byl při Adamově absenci naším jediným
klasickým rozehrávačem a zhostil se této role dobře a navíc se mu dařilo i při střelbě z perimetru, když treﬁl 5 trojek.
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