ADFORS Basket Litomyšl
Minižactvo U12 vylepšilo svoji bilanci na 10-0!
Pátým soupeřem, který čekal na naše minižactvo U12 byl tým Loko Trutnov B, což znamená zcela dívčí družstvo. Proto
jsme do nominace dali i Bóďu, aby si mohla zahrát proti holkám. Jelikož jsme se sešli v téměř kompletní sestavě, tak jsme
byli zcela určitě favoritem, což se v také v obou zápasech potvrdilo.

01.12.2019 ADFORS Basket Litomyšl - Loko Trutnov "B" 76:45 (28:10 44:22
60:37)
Tadeáš Tichý - 28, Bohdana Metyšová - 14, Estella Faltysová - 8, Tomáš Hanuš - 8, Dominik Hodek - 8,
Agáta Bártová - 4, Lukáš Peřina - 4, Adam Kodýtek - 2, Šimon Grujbár - 0, Matěj Pokorný - 0,
Daniel Večeřa - 0
Vstup do prvního duelu nám vyšel na výbornou a díky rychlým protiútokům a kombinacím hoď a bež jsme se rychle ujali
výraznějšího vedení. První čtvrtinu jsme ovlávli v poměru 28:10. Především kombinace Bódi s Táďou soupeřky rychlostně
nestíhaly pokrýt. V dalších osmiminutovkách jsme pravidelně střídali dvě pětky a tak měli všichni hráči dostatek prostoru
na hřišti ukázat co v nich je. Bodová produkce se sice trochu zpomalila, ale i tak jsme si v poklidu došli pro vítězství o 31
bodů.

01.12.2019 ADFORS Basket Litomyšl - Loko Trutnov "B" 88:50 (26:13 52:29
76:44)
Bohdana Metyšová - 26, Tadeáš Tichý - 18, Lukáš Peřina - 14, Tomáš Hanuš - 10, Dominik Hodek - 8,
Daniel Večeřa - 6, Estella Faltysová - 2, Šimon Grujbár - 2, Adam Kodýtek - 2, Agáta Bártová - 0,
Matěj Pokorný - 0
I ve druhém duelu jsme střídali všech 11 dětí pravidelně v polovině čtvrtiny a zkoušeli jsme si rozdělení na U11 a U12.
Nechtěli jsme už tolik využívat přehozů, ale více si zahrát s míčem 1 proti 1 a zkusit soupeře obejít díky driblinkovým
změnám. To samozřejmě přineslo nějaké ztráty, ale nejde o to nahnat co největší skóre, ale něco si vyzkoušet a zlepšit
naše dovednosti. Několikrát se podařilo především Tomovi pěkně zamíchat s výrazně vyšší obránkyní a uvolnit se pro
snadný dvojtakt. U některých hráčů tam tolik té požadované práce s míčem nebylo, ale to se snad časem zlepší a to, co
už zvládneme na tréninku, snad brzy přeneseme i do zápasů.

01.12.2019 Martin Šorf
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