ADFORS Basket Litomyšl
Ženy se trápily v zakončení a tak na výhru z Příbora pomýšlet nemohly
V dalších kole 2. ligy zajížděly naše ženy na palubovku Příbora. Doma jsme tohoto soupeře dokázali porazit i díky 13
úspěšným trojkám. V odvetě to bohužel vypadalo úplně jinak a nám se nedařilo treﬁt koš téměř z žádné pozice.

30.11.2019 BK Příbor - ADFORS Basket SECCON Litomyšl 62:37 (14:14 32:19
55:22)
Viktorie Jakubcová - 7, Tereza Hánělová - 6, Barbora Křapová - 6, Sabina Hartmanová - 4,
Daniela Marková - 4, Gabriela Liberdová - 3, Adéla Krajcigrová - 2, Karolína Pakostová - 2,
Adéla Štumarová - 2, Anna Jeřábková - 1, Lucie Jeřábková - 0, Tereza Jochová - 0

První čtvrtina vypadala ještě dobře, ostatně skončila nerozhodně 14:14. Ve druhé desetiminutovce však přišlo naše velké
útočné trápení. Nedařilo se nám proměňovat téměř žádné pozice a tuto část jsme prohráli 5:18. Pokud jsem si myslel, že
to nejhorší máme už za sebou, tak jsem se bohužel mýlil. Ve třetí periodě jsme dali dokonce ještě o dva body méně a
prohráli jí ostudným skóre 3:23. V poslední části jsme i díky několika ziskům dokázali zaznamenat pár snadných košů a
tuto čtvrtinu vyhráli 15:7, ale to byla jen malá korekce vysokého náskoku domácích, kteří dnes zcela zaslouženě zvítězili
o 25 bodů.

Když dáte v zápase 37 bodů, tak vyhrát opravdu nemůžete a dneska se nenašla žádná hráčka, která by dokázala své
střely proměňovat. Jako tým jsme vystřelili na koš soupeře 60 střel z pole a proměnili jen 14, což je úspěšnost pouhých
23%. Některé pozice si musíme lépe připravit, v některých chybí více koncentrace na samotné zakončení a někdy i
trochu štěstí. Věřme, že do příštích zápasů, které odehrajeme v Poděbradech a Nymburku, se naše muška trochu srovná
a bude nám to tam padat více.

Ať nekončím tolik negativně, tak je třeba vidět i ty dobré věci. V mnoha momentech jsme dokázali už lépe číst obranu a
zbytečně nepomáhat. Škoda jen, že jsme nedokázali nepřesné střely pod naším košem vždy doskočit a dali tak soupeři
několik druhých pozic. I v útoku jsme měli dobré kombinace a mnoho volných střel, leč se nám je dnes nedařilo
proměňovat. Máme dobré momenty a je na čem stavět, ale chybí nám větší konzistentnost po celý zápas. V každém
utkání si vybereme příliš mnoho hluchých chvilek, čehož zkušenější soupeři využívají. Věřme, že brzy začnou ty vydařené
úseky převládat nad těmi méně povedenými a budeme si tak moci vylepšit naší zatím nepříliš lichotivou bilanci 2-6.

01.12.2019 Martin Šorf
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