ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U13 drží letošní neporazitelnost i po zápasech v Havlíčkově
Brodě
Téměř kompletní tým našeho minižactva U13 odjel v sobotu do Havlíčkova Brodu.
Úvod zápasu byl zcela v naší režii kdy po první čtvrtině jsme vedli 19:4. Dobře jsme bránili a také jsme měli pěkné akce
v útoku. Po prostřídání se hra vyrovnala, ale naši střídající hráči se snažili také bojovat a tak jsme si vedení udržovali po
celý zápas. Zvyšování našeho náskoku či snižování bylo hodně ovlivněné právě naší sestavou, která byla v danou chvíli
na ploše, ale všichni naši hráči podali dobrý výkon dle svých možností a tento zápas se nám podařilo vyhrát.

23.11.2019 TJ Jiskra Havlíčkův Brod - ADFORS Basket Litomyšl 44:67 (4:19
24:35 39:46)
David Kubíček - 18, Bohdana Metyšová - 17, Dominik Suchomel - 13, Tadeáš Tichý - 8, Jolana Jánová - 4,
Jakub Ripka - 2, Nela Škeříková - 2, Natálie Svobodová - 2, Agáta Bártová - 1, Berenika Gultová - 0,
Daniel Večeřa - 0

I v druhém zápase jsme bojovali i když ne ze začátku s takovým náskokem jako v prvním zápase kde jsme hráli po první
čtvrtině 19:13. Postupem čase jsme však navyšovali vedení a sošli si pro druhou výhru.
Oba zápasy jsme hráli hodně 1 na 1 a to jak v útoku, tak v obraně, kde jsme se každý snažili bránit svého hráče. Když
byla možnost tak jsme si zahráli i moc pěkné kombinace pod košem.
Musím pochválit celý tým a velkou zásluhu na obou výhrách měl bojovný výkon Davida Kubíčka jak v doskakování pod
naším i soupeřovým košem, tak i jeho nájezdy do koše, které výborně proměňoval.
Ještě jednou musím pochválit celý tým za velkou bojovnost po celé dva zápasy.

23.11.2019 TJ Jiskra Havlíčkův Brod - ADFORS Basket Litomyšl 45:82 (13:19
22:39 36:54)
David Kubíček - 15, Jakub Ripka - 12, Bohdana Metyšová - 10, Nela Škeříková - 8, Tadeáš Tichý - 8,
Agáta Bártová - 7, Berenika Gultová - 6, Jolana Jánová - 6, Dominik Suchomel - 6, Natálie Svobodová - 2,
Daniel Večeřa - 2
26.11.2019 David Suchomel
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