TÉMĚŘ JEDNIČKA ZA OBRANU (U11)
Končí třetí čtvrtina prvního zápasu a na pomyslné tabuli je skóre: Prostějov 0 / Olomouc 48.
V basketbalu se nevychytávají "nuly", jak to dělá Petr Čech, ale takový průběh zápasu
svědčí o velice slušné obraně ( a taky o troše problémech v útoku, k těm se ještě
dostaneme).
Za Prostějov nenastoupila trochu překvapivě Lucka s číslem 9, o to byly naše obranné úkoly
snazší. Nejlépe je zvládly Nela, Klára, Majda a velice dobře i Viki, záblesky aktivity měla
Eliška B. ( jinak bránila formou stínování), dobře i Vanda a (kdyby se víc dívala na míč a
upravovala svoje postavení podle něj) i Eliška Z. Ostatní měly v obraně proti sobě přece jen
méně aktivní nebo méně vyhrané soupeřky a tak neměly tolik práce. Pokud srovnáváme
zápasy s přechodzími utkáními (hlavně s Brnem), tak vidíme, že jsme sice dali Brnu
mnohem víc bodů, ale taky jsme jich dostali až moc. Tady se ukázalo, jak dobrá obrana je
základ úspěchu, i když to v útoku trochu skřípe - což byl i dnešní případ.
Nejprve Majda svědomitě sice rozdělovala míče dopředu, ovšem adresátky si nevedly
právě nejlíp, na nějakou spolupráci jsme mohli zapomenout a "nájezdy" končily pravidelně
neúspěchem. Až poté, co Majda trochu aktivity nechala i pro sebe ( a hrála skvostně),
dostaly víc prostoru logicky i ostatní, čehož hlavně Klára využila maximálně. Škoda, že ji v
zakončení trochu zlobí technika, ale zapracujeme na tom. I Eliška B. dostala občas
přihrávku, kterou nemohla odmítnout. Výsledek první čtvrtiny byl nakonec pro úspěch v
zápase rozhodující. Druhá sestava (měla proti sobě lepší pětku domácích) si už v útoku tak
dobře nevedla a nejméně 8-10 bodů vyhodila oknem při nepřesných nájezdech. V obraně
to ale pořád šlo ( Nela, Viki ), takže své čtyři body dosáhl soupeř až v poslední čtvrtině.
Druhý zápas se vyvíjel obdobně, přece jen jsme ale víc střídali a bohužel část z obdržených
košů jde za střídajícími hráčkami(nedostatek zkušeností, špatně "vypichování", pozdní
reakce). V útoku hrála prim opět Majda ( a Klára), druhou sestavu trochu zbytečně
oslabovala Viki, která nedokázala překonat svou levotočivost a jejíž hra trpěla jejím
špatným rozhodováním. Emča to zkusila aspoň na vlastní koš (naštěstí neúspěšně) a o to
víc škoda, že jí nevyšlo něco z jejích samostatných akcí. Domča si hrála úspěšně na
neviditelnou, jako kdyby ji první neúspěch (neproměněný dvojtakt) zmrazil, škoda.
Nakonec svoje koše daly i Sára a Harry, kterým to jistě celý tým přál.
OP PROSTĚJOV - OSK 4:55
Mikulová 15 - 7/2, Šumberová 13 - 8/1, Jeřábková 8 - 10/2, Bahounková 6, Klonová 5 - 2/1,
Zahradníčková, Petrželová, Šťastná, Součková po 2, Píchová 0 - 2/0
OP PROSTĚJOV - OSK 17:63
Jeřábková 17 - 10/5, Mikulová 14 - 2/2, Šumberová 8, Bahounková 6, Petrželová 4 - 2/0,
Zahradníčková 4, Kargerová 2, Součková 2 - 1/0, Klonová 2 - 1/0, Píchová 0 - 2/0

