VYBOJOVANÉ VÍTĚZSTVÍ (U12)
U12 se zredukovaly na U11 + Táňu (Marianna neznámo kde, Táňa zraněná, Zuzka
nemocná), takže o nějakém jasném favoritovi se nedalo před zápasem mluvit. Bylo
jasné, že rozhodne obrana - a taky to tak bylo: my jsme začali hodně pozorně, stlačili
jsme soupeřovu rozehrávku párkrát do osmi vteřin na obranné polovině, i pod našim
košem jsme dobře bránili a doskakovali a stav 14:2 po první čtvrtině byl pro výsledek
celého zápasu rozhodující. Druhá sestava nebyla snad tak rozměklá jako v prvním
utkání, ale stejně to nebylo ono. Popravdě jim ztěžovalo výrazně hru pojetí obrany
soupeřek s postáváním pod vlastním košem, ale co jsme nejvíc potřebovali, totiž vzít
míč soupeři a dát laciný koš, to nám nešlo a nešlo. V závěru druhé čtvrtiny dala své
první tři body Eliška Bahounková, která pak v závěru utkání byla rozdílovou hráčkou v
náš prospěch.
Drobné taktické manévry změnily sestavy pro druhý poločas, Prostějov posílil první
sestavu, my tu druhou. Ukázalo se, že nám přece jen zkušenosti v obraně chybějí - jak
Klára, tak Nelča občas reagovaly pozdě, dovolili jsme soupeřkám vyrovnat a až Emmin
koš nás posunul do dvoubodového vedení.
Poslední čtvrtku jsme měli silnější sestavu na hřišti my, ovšem že bychom ji nějak
velice využili, se říct nedá. Táňa sice na prostějovskou rozehrávačku dokázala trochu
zatlačit, ale v útoku jsme byli stále příliš komplikovaní a málo rozhodní - do
odstoupené obrany se nikomu moc nechtělo. Akce, kdy Majda najela a vyhodila míč
Domče na střelu, byla hezká, ovšem na tyhle kombinace si ještě počkejme do U14.
Rozhodujícím žolíkem byla nakonec Eliška Bahounková, která přece jen nějak
proháčkovala stojící hráčky v modrém a dala hned deset bodů po sobě. Majda s
Vikčou se snažily, ale jiskru to příliš nemělo. Jiskry létaly od jiných hráček : Emma byla
pořád vidět, až tak, že přitahovala všechny míče, i ty, které byly do situace nad její síly.
Ale výborně bránila a potvrdila rostoucí přínos. Domča a Happy hrály jen čtvrtinu, ale
obě velmi dobře bránily, Happy bojovala o míče a dokázala je většinou správně
posouvat. Eliška Zahr. svedla těžký boj s vysokou prostějovskou hráčkou, stejně jako
Vanda, obě byly úspěšné i přes to, že pár košů vysoké prostějovské věže opravdu daly.
Klára byla tou brejkovou hráčkou spíš v první čtvrtině, pak přišla o dost sil v obraně,
kterou zvládala tak na dvojku.
Celkově bylo vítězství víc vybojované, ale o moc líp to asi za daných okolností nešlo,
dobývat zaplněné vymezené území není tak snadné, škoda, že rozhodčí zjistili, že v
U12 jsou trochu jiná pravidla, až po zápase.
OSK - OP PROSTĚJOV 49:36
Bahounková 17 - 3/1, Jeřábková 11 - 2/1, Šumberová 10, Mikulová 8 - 2/2, Šimáčková
2, Kořínková 1 - 2/1, Klonová 0 - 6/0

