ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U11 potřetí během víkendu přehrálo SŠB Pardubice
V neděli jsme se podruhé během víkendu střetli s pardubickými SŠB. Po snadné výhře v sobotní kvaliﬁkaci na mistrovství
ČR jsme očekávali zápas, do kterého budeme moct více nasadit mladší hráče a zaměřit se na jejich rozvoj. Ještě v sobotu
ráno to vypadalo, že budeme kvůli nachlazení hrát maximálně v šesti hráčích. Nakonec jsme se sešli v deseti a mohli
hrát na dvě pětky. Bohužel soupeř přijel jen se sedmi hráči a v druhém zápase mu již chyběly síly.

24.11.2019 ADFORS Basket Litomyšl - SŠB Pardubice 111:32 (22:12 52:20
78:26)
Lukáš Peřina - 41, Dominik Hodek - 24, Šimon Grujbár - 14, Adam Kodýtek - 14, Estella Faltysová - 4,
Kryštof Kopecký - 4, Barbora Nešporová - 4, Dominik Rosypal - 4, František Pokorný - 2,
Maxmilián Chadima - 0

Do zápasu jsme od začátku nastoupili se smíšenými pětkami, které se střídaly v polovině čtvrtin. Soupeř proti nám
nasadil na začátku nejlepší hráče a byl schopný s námi držet tempo. V polovině utkání jsme vedli o 30 bodů, ale hráli
jsme často příliš na sebe a nezapojovali všechny spoluhráče na hřišti. Do 3. čtvrtiny jsme nastoupili s upraveným
rozestavením. Starší hráči hráli spolu první polovinu čtvrtiny. Tato pětka bohužel nevyužila možnost si zahrát týmový
basket a hrála individuálně. Místo hezké kombinace jsme předvedli jen individuální nájezdy a výškovou převahu pod
košem. V druhé pětce Dominik Hodek se Šimonem nebo Adamem proháněli nováčky Kryštofa s Fandou a Maxem. Kluci
tak měli mnoho příležitostí z přehozů a back-door náběhů. Poctivě běhali a dobře se zapojili do útočné fáze, kde měli
zajímavé možnosti skórovat. Mile mě překvapil Kryštof, který se několikrát zapojil i do vyvážení míče.

24.11.2019 ADFORS Basket Litomyšl - SŠB Pardubice 108:16 (30:0 55:4 85:9)
Adam Kodýtek - 28, Estella Faltysová - 22, Lukáš Peřina - 16, Šimon Grujbár - 14, Dominik Hodek - 14,
Barbora Nešporová - 8, Kryštof Kopecký - 2, František Pokorný - 2, Dominik Rosypal - 2,
Maxmilián Chadima - 0

Druhé utkání bylo na přání unaveného soupeře zkráceno. Do začátku jsem dovolil nastoupit naším klukům z U12.
Odměnou mi byla nejméně basketbalová část dne. Kluci pouze soutěžili v najíždění a doskakování. Obrana byla spíše
telepatická a kluci jí zredukovali na blokování střel soupeře. Na SŠB to sice stačilo, ale tato hra nás nikam neposunuje.
Druhou polovinu první čtvrtiny dohrál zbytek družstva, který předvedl mnohem hezčí výkon. Na zbytek utkání jsme se
vrátili ke hře z druhé poloviny prvního utkání. Snažili jsme se nabíhat do přehozů a při rychlém přechodu do útoku zapojit
všechny hráče. Chtěl bych poděkovat hráčům, kteří namísto osobních statistik posílali do šancí své méně zkušené
spoluhráče. Těší mě posun hráčů od začátku sezóny. Máme již zažité obranné postavení, zlepšila se reakce na pohyb
soupeře a jsme schopni se rychleji zapojit do útočné akce. Uvidíme, jak se nám povede za 2 týdny proti mnohem
silnějšímu soupeři ze Svitav.

27.11.2019 Zdeněk Hodek
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