
Víkendové zápasy kadetov v Michalovciach a Kežmarku.

Tréner má zmiešané pocity, keď so svojimi zverencami prehrá, a napriek tomu píše o 
zlepšenej hre a jednotlivých atribútoch športového výkonu. A potom príde takýto 
víkend, keď všetky kolieska /alebo veľa z nich/ do seba zapadnú, aj šťastíčko sa 
prikloní a výsledkom sú jednoznačné a presvedčivé víťazstvá a to ešte po 5 hodinovej
ceste v autobuse na východe. Potom vedenie družstva včítane trénera na chvíľu 
zabudne na tie všetky trápenia a patálie s dospievajúcimi chlapcami a v tom momente
prevážia pozitívne emócie.
Michalovce – po 5 hodinovej ceste a menšej prechádzke po miestnom Kauflande sme
v prvej štvrtine podali veľmi koncentrovaný výkon /23:3/, príkladne obetavá obrana, 
najnebezpečnejšieho hráča na poste č. 5 ubránil M. Oriheľ, hru režírovali postupne L.
Foltín, R. Magušín a M. Sáraz, všetci vekom ešte žiaci, sem tam protiútok, doskok aj 
v útoku – naozaj pôsobivé. V druhej štvrtine súper pritvrdil na oboch koncoch 
palubovky ale rozdiel z prvej štvrtiny skresal len o 3 body. Cez veľkú prestávku sme 
si zopakovali, čo chceme hrať v obrane, ako čeliť PaR, čo v útoku a výsledkom bola 
štvrtina 19:7 a o výsledku bolo rozhodnuté. V poslednej   štvrtine sme 
najvyťaženejších hráčov nechali odpočinúť. Individuálne vynikal M. Oriheľ /double-
double/, veľmi dobré výkony podali L. Foltín, M. Sáraz a J. Herzeg, nedarilo sa M. 
Chovancovi. 
Kežmarok – tu treba spomenúť dušu kežmarského basketbalu J. Juhásza, ktorý ako 
obyčajne ešte večer pred zápasom robil všetko pre to aby sme sa cítili v Kežmarku čo
najlepšie. Ale v deň zápasu obidva kolektívy bojovali o čo najlepší výsledok. 
Vychystali sme sa na obdobný úvod  ako v predchádzajúci deň ale nešlo to. Napriek 
enormnému úsiliu 1. štvrtina pre nás 21:17 a tak nám neostávalo nič iné ako po 100%
- tnom nasadení v prvej štvrtine postupne pridávať – najmä nasadenie v obrane. Diery
a dierky v obrane sme postupne upchávali a výsledok nášho spoločného úsilia bol 
viac ako lichotivý. A klesajúci počet dosiahnutých bodov súpera v jednotlivých 
štvrtinách /17 – 12 – 9 – 6/ tiež povzbudivý. Náš výkon miestami pripomínal 
basketbal. Z jednotlivcov double – double opäť M. Oriheľ, výborne opäť L. Foltín /8 
asistencií/ , veľmi dobré výkony M. Medo, R. Magušín a M. Chovanec / 11 
doskokov/ , nedarilo sa M. Sárazovi /aj keď to tréner vizuálne nezachytil/. Potešili 
doskoky v obrane aj v útoku.
Uvidíme, či to bol len „výstrel do tmy“  alebo trvalejšia tendencia zlepšenia výkonu 
celého družstva. Naše výsledky najmä v porovnaní s našim susedom v západnej 
skupine BSC Bratislava vyzerajú veľmi povzbudzujúco.
tréner


