BODY JSOU BODY, ALE OBRANA JE PŘECE JEN VÍC (U12)
Zaplaťpánbůh za dva dobré zápasy zase jednou. V obou jsme museli otáčet skóre, v obou se
nám to podařilo. V tom prvním padlo skoro 150 bodů, v tom druhém 130. To je na kategorii
mladších mini až příliš moc - na jedné straně dobře, že jsme byli v útoku tak aktivní a úspěšní,
na druhé straně ale dostat sedmdesát bodů není právě vizitka pro obranu, a to i tehdy, když
jedna hráčka dá polovinu bodů soupeře.
Začali jsme až příliš opatrně a místo toho, abychom hráli jednoduše do koše, jsme se zbytečně
snažili o "kombinaci". Po time-outu se situace zlepšila, i když občasná špatná rozhodnutí nás
provázela oběma zápasy. První čtvrtinu jsme vyhráli s přehledem, ale další průběh hry už
zdaleka tak jednoznačný nebyl. Lanžhotská "17" ukazovala, jak naložit s technickou dovedností
a zakončovala jednu samostatnou akci za druhou. Až za vyrovnaného stavu 21:21 jsme se
probudili a hlavně Majda zvedla výkonnost své pětky. Třetí čtvrtina nám nepřinesla takové
vedení, jak jsme si představovali a rozhodnout měla až poslední část hry. Táňa vystřídala
Viktorku v obraně klíčové hráčky soupeřek a v útoku se výborně prosazovala hlavně rychlost
Elišky Zahradníčkové.
Odveta začala s problémy - vysoká soupeřova "patnáctka" chytala jeden odražený míč za
druhým a proti Táně (2) si dělala co chtěla. Soupeřky stíhaly i bránit nájezdy a první pětce
musela přijít na pomoc Eliška Bahounková. Nelča dělala, co mohla a přece jen jsme tedy
náskok stáhli. Táňa (1) opět hrála ve druhé pětce a společně s trojicí Viki, probuzenou Klárou a
Majdou se podařilo úsek vyhrát o bod. I tak jsme ale pořád prohrávali, nicméně ve druhém
poločase už jsme obě sestavy Lanžhota přehrávali.
Táňa (1) byla jistě nejužitečnější hráčkou, především díky své odolnosti v obraně, Nela, Majda
přidávaly důležité individuální akce, svoje si v obraně odehrála jistě Eliška B., Eliška Z. ukázala
svůj důraz v zakončení protiútoku. Probudily se výrazně i Domča, Emma a Vanda ( také ona má
pochvalu za obranu ). S problémy se potýkala Viki, která se v obraně nejen ztrácela, ale skoro
vzdávala, naštěstí to vynahradila aspoň slušným útokem. Kdyby Táňa (2) využila svou
mimořádnou techniku ke skutečné hře dopředu, musela by obejít každou obránkyni aspoň
tak, aby mohla přihrát volné spoluhráčce. Ukázala pár slušných momentů a jen si přejeme, aby
jich bylo víc. Ve třetí čtvrtině si dokázala poradit i v obraně a získat pro nás pár důležitých míčů
před vysokou hráčkou soupeře.
OSK - LANŽHOT 82:69
Jeřábková 16 - 2/0, Kořínková 11 - 3/1, Zahradníčková 10, Klonová 10, Bělohlávková 9 - 2/1,
Mikulová 8 - 4/2, Píchová 6, Petrželová 6 - 4/0, Štěpánek 2, Šimáčková 2, Bahounková 2
OSK - LANŽHOT 71:53
Jeřábková 22 - 4/0, Kořínková 12, Klonová 12, Mikulová 10 - 3/0, Šumberová 8, Bělohlávková
4, Bahounková 3 - 2/1, Píchová 2

