SKLÁDANKA (U11)
je titul jedné z detektivek Eda Mc Baina a podobně komplikovaně jsme dávali
dohromady sestavu na sobotní premiéru v U11, což by měla být naše hlavní soutěž
vzhledem k počtům v jednotlivých ročnících. Zápas přišel zřejmě do vrcholu turistické
sezóny ( aktuálně máme jednu hráčku ve Španělsku, jednu v Chorvatsku, druhou po
návštěvě Slovenska nečekaně nemocnou a další na neznámém, ale jistě atraktivním
místě). K tomu připočtěme ještě nezpůsobilou malou Adélu ( po zlomenině ruky) a
vyjde z toho hodně napínavý týden před zápasy. Nakonec jsme to zvládli díky dvěma
mladším: Nikole a Marušce - a je potřeba hned říct, že obě se moc líbily a bude moc
fajn, když si s námi zahrají častěji.
Tentokrát jsme byli my ti početnější (Brno doplnilo svou sestavu až do druhého
zápasu) a také zkušenější ( i když několik brněnských hráček nastouoilo proti nám v
U12 před týdnem. Na velké hale šlo o to, kdo bude víc běhat, ale také rychleji
reagovat a lépe přihrávat, to všechno jsme snad splnili na vyšší úrovni než soupeřky.
Vcelku jsme i docela úspěšně zakončovali ( Vandě dnes koše opravdu "sedly") a tak
jediná činnost, ve které jsme trochu zaostávali, bylo pevné držení míče - máme prostě
moc slabé prsty - a někdy i slabou vůli - na to, abychom hráli basketbal jako buldoci.
Přitom ovšem tohle vyhrávání přetahovaných je často důležité, protože koš může dát
jen ten, kdo má míč.
V obraně nám ještě chybí trochu zkušenosti ( to snad není žádná ostuda ) a občas
faulujeme zbytečně a občas zase jsme příliš pasivní. Hra sama byla cvičením
protiútoků a také hry 1-1 ( až 1-3 :) ) Na velkém hřišti se musíme ještě naučit hrát
protiútok s dobíhající poslední hráčkou, ale jinak byla s pohybem spokojenost.
V podobných zápasech by měly sbírat sebevědomí hlavně hráčky jako Vanda, Domča,
Emma - a to se vcelku dařilo, i když před týdnem to zrovna Emča zvládala o něco lépe
a Vanda zase o něco hůře, ale tak to chodí, jednou to jde dobře a jindy ne, od toho je
tu tým, který musí pomoct těm, kdo momentálně "formu" trochu hledají.
KP BRNO – OSK 9:96
Petrželová 19 - 2/1, Jeřábková 16, Mikulová 12, Klonová 12, Zahradníčková 9 - 2/1,
Píchová 8, Bělohlávková 6, Šimáčková 4, Součková 4, Kargerová 4 - 2/0,
KP BRNO – OSK 13:72
Píchová 13 - 2/1, Klonová 12 - 1/0, Petrželová 12 - 2/0, Jeřábková 10, Mikulová 9 -4/1,
Zahradníčková 6, Šimáčková 4, Součková 4, Kargerová 2

