ADFORS Basket Litomyšl
7 statečných žákyň vybojovalo dvě výhry nad Stěžery!
První polovinu soutěže zakončovala děvčata v soutěži U14 v Hradci Králové, kde hrála proti týmu Sokola
Stěžery. Ještě ve čtvrtek se zdálo, že nedáme družstvo dohromady, ale nakonec odjelo 7 děvčat, která měla
za úkol zápasy přežít. Proti nám stálo opět družstvo smíšené, které střídalo 2 pětky. My jsme měli na
střídání jen 2 hráčky. Nakonec se ale vše vyvinulo příznivěji. Hru řídila trojice Tomšů, Hloušková a Škeříková,
dostatek příležitosti potom dostaly hráčky z lavičky: Jánová, Bártová, Raliková a Svobodová. Hra se nám
dařila, soupeř naopak měl problémy hlavně se střelbou, a tak po třech čtvrtinách naše děvčata vedla 44:11. V té čtvrté si
střídavě odpočala Míša, Denisa i Nela a soupeř toho využil a snížil stav zápasu na konečných 35:49.

18.01.2020 TJ Sokol Stěžery - ADFORS Basket Litomyšl 35:49 (0:10 9:29 11:44)
Nela Škeříková - 14, Michaela Tomšů - 14, Denisa Hloušková - 10, Jolana Jánová - 4, Kristýna Raliková - 4,
Agáta Bártová - 3, Natálie Svobodová - 0

Druhý zápas přinesl hru vyrovnanou, o krok vpředu byl stále náš soupeř. Po třech čtvrtinách vedli domácí 32:23. Děvčata
se ale nevzdala, všechna zabojovala hlavně v obraně, Míša potom přidávala důležité body a výsledkem byl obrat ve
skóre na konečných 36:34 v náš prospěch. Ve hře ještě bylo dost našich obvyklých chyb, opět spousta neproměněných
jasných příležitostí i nedostatky v obranném doskoku, což se ale právě v závěru druhého zápasu zlepšilo. Chtěl bych
všem sedmi statečným poděkovat a věřím, že se na příští zápasy v Přelouči sejdeme alespoň v devíti.

18.01.2020 TJ Sokol Stěžery - ADFORS Basket Litomyšl 34:36 (12:6 20:15
32:23)
Michaela Tomšů - 20, Denisa Hloušková - 8, Nela Škeříková - 6, Jolana Jánová - 2, Agáta Bártová - 0,
Kristýna Raliková - 0, Natálie Svobodová - 0
20.01.2020 Stanislav Cimburek
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