ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U11 vykročilo za postupem na Mistrovství ČR mixů
První kvaliﬁkační turnaj o postup na Mistrovství ČR hrálo naše smíšené minižactvo U11 v sobotu ve Vysoké nad Labem.
Soupeřem nám byl domácí celek a také pardubické SŠB. Náš tým je doplněn o pětici hráčů a hráček ze spolupracujícího
BK Ústí nad Orlicí a náš cíl je jasný, vyhrát kvaliﬁkaci.

23.11.2019 SŠB Pardubice - ADFORS Basket Litomyšl 27:95 (4:26 5:46 11:73)
Adam Kodýtek - 17, Jan Bryška - 16, Lucie Lavičková - 14, Estella Faltysová - 10, Lukáš Peřina - 10,
Jakub Auxt - 8, Šimon Grujbár - 6, Dominik Hodek - 6, Barbora Nešporová - 4, Klára Kolářová - 2,
Štěpán Lebeda - 2, Tomáš Hanuš - 0, Adam Severa - 0

První duel proti Pardubicím byl pro nás dobrým rozehráním na další zápas, ve kterém nás čekala nebezpečná Vysoká nad
Labem. SŠB má ve svém středu mnoho hráčů, kteří nehrají basketbal příliš dlouho a tak naše technická převaha byla
poměrně značná. Došli jsme si pro poklidné vítězství 95:27 a pozitivní je, že se do střelecké listiny dokázalo zapsat hned
11 ze 13 přítomných hráčů.

23.11.2019 ADFORS Basket Litomyšl - BK NAPOS Vysoká n.L. 86:44 (15:13
36:19 66:31)
Lukáš Peřina - 16, Jakub Auxt - 14, Jan Bryška - 11, Šimon Grujbár - 9, Dominik Hodek - 8,
Lucie Lavičková - 8, Estella Faltysová - 7, Štěpán Lebeda - 4, Tomáš Hanuš - 3, Adam Kodýtek - 2,
Klára Kolářová - 2, Barbora Nešporová - 2, Adam Severa - 0

Do zápasu s Vysokou jsme šli s vědomím, že to bude mnohem větší boj a hráče jsme upozorňovali na to, že se utkání
nerozhodně hned v úvodu. To se také stalo, když první čtvrtina byla hodně vyrovnaná a skončila naším těsným
vítězstvím 15:13. Druhá pětka domácích byla však slabší a pomalejší než ta první a toho jsme využili pro získání náskoku.
V poločase bylo naše vedení již 36:19. Do třetí čtvrtiny jsme opět poslali hráče a hráčky, kteří začínali zápas, ale domácí
zkusili pětky otočit. I tentokrát jsme ale dokázali využít rychlých protiútoků ke snadnému skórování a před poslední
periodou jsme vedli 66:31. Náskok jsme už samozřejmě neztratili a dokonce i trochu navýšili. V tomto zápase se
střelecky prosadilo dokonce 12 dětí. Je skvělé, že bodově to máme rozložené na celý tým a soupeři se tak nemohou
zaměřit na obranu jednoho či dvou klíčových hráčů.

Další kvaliﬁkační turnaj budeme hostit v Litomyšli v sobotu 11. ledna, kde se kromě odvety se SŠB Pardubice poprvé
setkáme i se čtvrtým týmem, tedy Týništěm nad Orlicí.

26.11.2019 Martin Šorf
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