ODVETY ZAČALY (U11)
Soutěž U11 je rychlá až příliš a tak jsme už před Vánocemi přivítali v první
odvetě KP Brno. Obraz hry se příliš nezměnil, výsledek v prvním zápase opticky
výraznější, což je ale dáno jednak menší tělocvičnou, jednak o něco
kompletnější naší sestavou. Snad můžeme pár procent připsat zvýšené snaze v
obraně a snad za to aspoň zlomkem "může" čtvrteční video - minimálně u Elišky
Zahradníčkové to znát bylo a taky Eliška Bahounková byla ofenzivnější, což jí
přineslo řadu zisků, Nezapomínejme ale, že proti nám byl soupeř z kategorie
nezkušených.
Do cesty naší sestavě se postavila tentokrát rýma - těžký soupeř, zvlášť v zimě,
kdy je skoro všudypřítomná. Škoda, že vypadly ze sestavy Vanda a hlavně
Maruška, pro které by to byl ten správný zápas. Doplnila nás opět Nikola - je
hezké vidět někoho, kdo hraje "na požádání" a neřeší, že spoluhráčky a soupeři
jsou o dva roky starší. K obraně si musíme říct ještě hodně poznámek a ukázat
si, jak bránit hráčku, která je "na jednu přihrávku" od míče a jak tu vzdálenější,
kdy se postavit "před" a kdy si nechat trochu rezervu.
V útoku všechno stálo na rychlosti reakce - ty, kdo napadne dříve, že mají
vyběhnout dopředu, jsou viditelnější a užitečnější ( Klára, ale i Harry :) ), ty
přemýšlivější sice toho moc nezkazí, ale než se rozhodnou něco udělat, už je
cesta obsazena někým jiným a situace je pryč ( Domča, občas Eliška B.). Testem
odolnosti byl zápas pro Happy, už jednak ranním opožděným probuzením, pak z
toho plynoucí nepohyblivostí a neobratností. Zaktivizovala se až pár minut před
koncem, kdy se dostala do své provozní teploty a ukázala, že umí běžet, když
chce ( jenže je na sebe sama až moc hodná, takže si nedokáže zvýšenou rychlost
a vůbec pohyb nařídit trvale).
Majda byla jako obyčejně v prvním zápase lepší - ve druhém už trochu "měkla"
hlavně na driblinku, Nelča si potrénovala změny směru a Viki se zase naopak
chvíli vzpamatovávala ( že by zas dlouhá rozcvička ? :) ) a víc se "odvážila" až ve
druhém utkání.
OSK - KP BRNO 120:5
Mikulová 32 - 2/0, Jeřábková 18 - 3/2, Šumberová 16 - 1/0, Klonová 13 - 5/3,
Zahradníčková E. 11 - 2/1, Kargerová 8, Bahounková 8 - 4/0, Píchová 4,
Součková 4, Jančová 2, Zahradníčková N. 2
OSK - KP BRNO 97:9
Šumberová 16, Mikulová 13 - 2/1, Klonová 13 - 2/1, Bahounková 12 - 2/0,
Jeřábková 10 - 6/2, Píchová 10, Kargerová 8, Zahradníčková E. 8, Jančová 4,
Šťastná 2, Zahradníčková N. 1 -2/1,

