ADFORS Basket Litomyšl
Ženy zakončily základní část výhrou nad Olomoucí!
Poslední hrací víkend základní části 2. ligy žen jsme v sobotu hostili doposud neporažený Bruntál a v neděli tým z dolních
pater tabulky Olomouc. Náš cíl byl jasný. S Bruntálem předvést co nejlepší výkon a pokusit se s ním držet krok a
Olomouci oplatit venkovní porážku.

18.01.2020 ADFORS Basket SECCON Litomyšl - SK Bruntál 56:87 (11:25 18:47
43:66)
Tereza Jochová - 12, Viktorie Jakubcová - 7, Barbora Křapová - 7, Gabriela Liberdová - 7,
Sabina Hartmanová - 6, Tereza Hánělová - 5, Anna Jeřábková - 4, Sabina Knesplová - 2,
Daniela Marková - 2, Karolína Pakostová - 2, Tereza Roubová - 2, Lucie Jeřábková - 0

Zkušený soupeř od první minuty dokazoval, proč letos ještě neprohrál. Respektive ukazoval to až od druhé minuty,
protože tu první jsme vyhráli 5:0. Pak ale převzaly iniciativu soupeřky a 21 body v řadě otočily na 5:21. Věděli jsme, že si
musíme pohlídat především rychlý protiútok, ale to se nám vůbec nedařilo. V poločase jsme prohrávali už 18:47. Druhý
poločas už byl výrazně lepší a prohráli jsme jej o jediný koš 38:40. To však nemohlo nikterak změnit vysokou prohru,
protože soupeř si vše v poklidu hlídal a po zásluze zvítězil. Že jsou soupeřky zkušenější je neoddiskutovatelné, ale že vás
tým, který je výrazně starší, takhle přeběhá? Možná si musí některé hráčky sáhnout trochu do svědomí, zda dělají dost
pro to, aby soupeřkám stačily fyzicky.

19.01.2020 ADFORS Basket SECCON Litomyšl - SK UP Olomouc 70:48 (17:5
34:19 52:38)
Sabina Knesplová - 14, Tereza Jochová - 12, Tereza Roubová - 12, Tereza Hánělová - 9, Barbora Křapová 6, Anna Jeřábková - 4, Daniela Marková - 4, Sabina Hartmanová - 3, Viktorie Jakubcová - 2,
Gabriela Liberdová - 2, Karolína Pakostová - 2, Lucie Jeřábková - 0

V neděli přijel oslabený celek Olomouce, jehož některé hráčky byly na lyžařském kurtu a tak proti nám nastoupilo jen
šest žen. To však nic neměnilo na našem odhodlání vrátit jim prohru z minulého duelu, která byla naprosto zbytečná.
Opět nám vyšel dobře vstup, ale tentokrát to netrvalo jen jednu, nábrž hned šest minut, po kterých jsme vedli 17:0. Pak
se hra sice vyrovnala, ale stále jsme si udržovali dvouciferné vedení. V poločase byl stav 34:19. Třetí perioda nám vůbec
nevyšla a soupeř v ní ožil a i přes menší počet hráček dokázal být aktivnější. Dokonce hosté tuto část vyhráli 19:18.
Drama naštěstí nepřišlo a v poslední čtvrtině jsme si už náskok pohlídali a ještě ho nevýšili.
Pozitivem obou zápasů je skutečnost, že se do střelecké listiny zapsalo vždy 11 hráček.

Videoreportáž z tohoto utkání můžete zhlédnout na YouTube.

23.01.2020 Martin Šorf
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