ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14 zaznamenali proti Hradci stovku i v odvetě
V sobotu jsme odehráli utkaní ligy žáků U14 v Hradci Králové. Do hry jsme vstoupili velmi útočně a nedali
soupeři příliš prostoru pro jeho hru. Rychle jsme se ujali relativně vysokého vedení, byť nás provázela
spousta neproměněných střel plynoucí z nepřesnosti a nesoustředěnosti. Hradečtí kluci točili úzkou
sestavu hráčů, fyzicky i technicky s námi však nedokázali udržet krok, nám se podařilo zpřesnit střelbu a
hlavně proměňovat jasné dvojtakty z rychlých protiútoků a útoků dva na jednoho. Velmi úspěšně jsme
atakovali soupeře již při rozehrávání a znemožňovali mu přechod na útočnou polovinu. Vynucené ztráty
jsme trestali rychlým dvoubodovým zakončením.
Vzhledem k průběhu utkání se více zapojili do hry i méně technicky zdatní hráči a tam byla cítit lehká nervozita a výrazně
více ztrát z naší strany následované osobními chybami a bodovým nárůstem soupeře. Celkově pak chyběl na palubovce
koncept hry, nebyli jsme si jisti rozehrávkami a z toho plynuly ztráty.
Kluci si však vyzkoušeli zahrát natrénované herní kombinace, které úspěšně proměňovali a podařilo se nám rychle
bodově přiblížit ke stovce. Na lavičce a i na palubovce bylo slyšet hlasité povzbuzování... a čím více jsme chtěli, tím více
jsme byli nepřesní, ale smůlu nakonec prolomil opět Ondra Bílek, tak se taťko těšíme :-)
Celkově byl ale náš výkon přesvědčivý a pro náš tým dobrá příprava na další soupeře.

30.11.2019 Královští Sokoli - ADFORS Basket Litomyšl 41:110 (10:35 16:64
26:88)
Kryštof Grujbár - 15, Ondřej Vomáčka - 15, Michal Broulík - 13, Milan Tobiška - 12, Šimon Vašek - 12,
Adam Jozek - 10, Matěj Hanuš - 7, Ondřej Bílek - 6, Jonáš Brýdl - 6, David Kubíček - 6, Lukáš Pavliš - 6,
Ivan Jetmar - 2
02.12.2019 Pavel Hanuš
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