REKORDY NEŘEŠIT! (U11)
Kompletní U11 se sešly k zápasům s týmem Tišnova, který svoje zkušenosti
teprve sbírá, přesto hrál sympaticky, některá děvčata byla rychlá a průbojná a
ano, byli jsme techničtější, zkušenější a vůbec basketbalově vyzrálejší, ale pořád
přistupujeme k soupeřům s respektem. Oslavovat "rekord" není úplně to, co
bychom měli dělat, tak jako jsme se před dvěma lety soustředili jen na sebe a
skóre jsme si nevšímali, zkusme to i v opačném gardu v podobných zápasech i
teď.
Zápasy byly příležitostí pro méně zkušené hráčky a je potřeba říct, že je v
naprosté většině využily (koše Majdy2, Harryho, ale i Marušky, Nikoly a Sáry). Ty
dovednější hrály tentokrát méně, ale ve svých krátkých úsecích ukázaly, jak hrát
1-1 ( Nela, Majda, ale i Viki a Eliška B.), jak rychle reagovat při startu do rychlého
protiútoku (Klára, Eliška Zahr.). Úspěšnost dvojtaktů byla vysoká a docela
příjemně překvapily i trestné hody (až na ty střely o desku, proboha!)
V obraně toho k práci moc nebylo, snad jen Harry a Emma musejí nabrat
zkušenost při "vypichování", které je nejriskantnější činností - ale chápu, že
napřed to člověk musí dělat špatně, aby to případně někdy mohl udělat dobře.
Nicméně nechat si zaběhnout hráčku za zády, lépe řečeno nechat se nafintovat
pohybem k vlastnímu koši, to by se přece jen už stávat nemělo (Harry). Za
zmínku stojí i sem-tam provedené "hoď a běž" (Klára+Nela), je jasné, že tady
stačila většinou jedna změna směru a zrychlení a každá mohla jít sama do koše.
Ne všechny pokusy se povedly, ale to nevadí, je třeba to cvičit a cvičit a zkoušet
a zkoušet.
OSK - TIŠNOV 155:10
Zahradníčková 30 - 2/0, Mikulová 26 - 2/2, Jeřábková 22 - 1/0, Klonová 21 - 2/1,
Šumberová 18, Bahounková 8, Šťastná 8, Šimáčková 6, Petrželová 5 - 4/3,
Jančová 4 - 2/2, Píchová 3 - 2/1, Součková 2, Kargerová 2, Bělohlávková 2 -2/2
OSK - TIŠNOV 133:12
Mikulová 20 - 2/2, Klonová 18, Bahounková 17 - 2/1, Jeřábková 12, Šumberová
10 - 4/0, Petrželová 10, Kargerová 9 - 2/1, Zahradníčková 9 - 2/1, Píchová 8 2/0, Jančová 6, Šťastná 6, Šimáčková 2, Bělohlávková 2, Zahradníčková N. 2

