DVAKRÁT ALLEGRO (U11)
Minule jsem si pomohl pojmy z matematiky, dnes to jsou tempa z hudby, vzhledem k tomu, že
máme tolik zpívajících dětí, je to určitě jasné. Allegro je označení pro "rychle" a můžeme říct, že
většinou jsme v tomto tempu hráli - obě rozehrávačky posunovaly míče celkem živě dopředu.
Jen zatímco v druhé pětce bylo komu (většinou Klára), v první pětce to až tak snadné nebylo,
protože hlavně Domča, ale i Vanda zbytečně "číhaly" kdesi u půlky a to i v situacích, kdy bylo
dávno jasné, že máme míč. Jistě by dostaly víc přihrávek od Nelči nebo Elišky a první pětka
(která byla jinak lepší) by přehrávala své soupeřky (které zas byly slabší, než proti druhé
sestavě) ještě lépe.
Určitě máme na to, abychom se z "allegro" posunuli na "vivace" nebo "presto", často nás brzdí
ten jeden driblink navíc, občas nás nepustí do rychlejší akce hlava, která potřebuje svůj čas,
někdy za to můžou ruce. Soupeřky (s výjimkou vysoké "osmičky") nám v tom příliš nevadily,
bylo vidět, že jsme víc vyhranější a dovednější.
U některých hráček trochu vázla obrana, lépe řečeno až moc a hlavně ve špatné pozici si
pomáháme rukama (Happy, ale i Majda, Viki a Vanda) - budeme se na to muset zaměřit,
protože jakmile neovládneme touhu chytat rukama po hráčkách a nedokážeme NEJDŘÍV
zaujmout postavení NOHAMA, budeme mít proti lepším hráčkám problémy. Některé taky příliš
soustřeďují pozornost na hráčku a nevidí pak míč ( Eliška Zahr., Vanda), někdo se bojí posunout
se před svou hráčku (Eliška Bah., Viki ), přičemž přihrávky brněnských hráček po chytání někdy
dost volaly. Neumíme prostě ještě správně "ocenit" svého útočníka. Ve druhém zápase se
obrana přece jen zklidnila, zlepšila se hlavně Viki a dostali jsme tak o deset bodů méně. Přece
jen skoro třicet obdržených bodů v prvním zápase bylo docela moc.
Jakmile vystřídala Nelča, Eliška Bah., Majda, bylo potřeba, aby hru 1-1 vyzkoušely i ostatní a to
už tak jednoduše nešlo, přesto je dobře, že se o to, i když někdy neúspěšně, pokusily (Domča,
Vanda, Klára, Emma). Jsme rádi i za první "dvojky" (střely ze vzdálenosti tak 4m od koše) od Viki
a Majdy, naopak Happy a Eliška Zahr. by ještě měly počkat na lepší techniku.
OSK - ŽABINY BRNO 107:29
Jeřábková 30 - 4/2, Šumberová 16, Klonová 11 - 2/1, Mikulová 10 - 8/2, Píchová 10 - 1/0,
Zahradníčková 9 - 1/1, Bahounková 6, Petrželová 5 - 4/1, Šťastná 4, Součková 0 - 2/0
OSK - ŽABINY BRNO 106:18
Jeřábková 23 - 6/1, Šumberová 18, Bahounková 15 - 4/1, Petrželová 12 - 1/0, Zahradníčková 8 2/2, Píchová 7 - 4/1, Klonová 7 - 4/1, Šimáčková 6 - 2/0, Mikulová 4 - 2/0, Šťastná 4, Součková 2,

