
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Skončil další ročník turnaje Karlovarské ligy neregistrovaných kuželkářů(KLNK).Po podzimní části to s náma jako 
Nautilusem nevypadalo moc dobře. Sice tabulkově na sedmém místě ale pouhá dvě vítězství a to s Bonrem A  
a  nováčkem soutěže Sedleckým kaolínem  A.Navíc pouze na naší těžké dráze. Jinak samé porážky.Některé těsné 
jako třeba s DP Vary B na jejich kuželně.I v Sokolově jsme si slušně zahráli. Začátek sezóny byl hlavně o hledání 
optimální sestavy našeho družstva.Martin nám nenastoupil na první zápasy a Andrea nastupovala se zdravotním 
handicapem, který pak řešila úplným vypuštěním podzimní části soutěže,pro vyléčení bolestí své zlaté ruky.Takže 
se zkoušel v družstvu nejmladší z rodu Hrušků David,na kterém se,ale projevila začátečnická nervozita z nástupu  
ve vyšší soutěži než je chodovská liga.Dále se zkoušel na podzim Eda Čermák  a Ruda Zadina.Další dva hráči Eda 
Pavelka a Pepa Vaško,už nastupovali stabilně do všech zápasů.Takže se tato situace projevila na slabších výkonech 
podzimní části,které se zkvalitnili až návratem Martina do sestavy.Taktéž formu někteří hráči museli hledat delší 
dobu.To jarní část soutěže už byla o mnoho lepší.Naznačil to hned první zápas doma proti Jáchymovu,který jsme 
vyhráli.Ve finále pak na naší kuželně nikdo v jarní části nevyhrál.5 krát doma a všechno naše výhra,to už tady 
dlouho nebylo.Jenom škoda,že se nepodařilo zahrát lépe i venku.Konečně se vykrystalizovala sestava .K základu 
Martin,Eda,Pepa se postupně vystřídali Andrea,Ruda a bývalý hráč Jarda Marek. A začalo nám to opravdu doma 
slušně hrát.Porazit Bonro B  a DP Vary B byla v podstatě povinnost,ale co potěšilo naše kuželkářské srdce,byla 
vítězství nad Jáchymovem,Sokolovem B a Autobusy KV. Tato družstva opravdu moc často neporážíme.Takže by se 
chtělo říct konec dobrý všechno dobré,ale nesmíme usnout na vavřínech.Začátek soutěže byl opravdu krušný.Zisk 
čtrnácti bodu za sedm vítězství na naší kuželně je ale pěkný.A celkové sedmé místo v soutěži,to už je v poslední 
době naše tradice.Také máme konečně nové dresy .Takže teď v poklidu kvalitně potrénujeme ,vyléčíme své 
zdravotní neduhy,jako v loni vyzkoušíme okolní kuželny na našich tradičních výjezdech a v září se to určitě projeví 
ve zlepšených výkonech celého družstva v dalším ročníku soutěže KLNK. 
       Závěrečné vyhodnocení celé soutěže proběhne v pondělí 2.5.2011 od 17.00 na kuželně Pod Chebákem 
 
 
          

Konečná tabulka 2010/11 – skupina A  
 
  1.  DP Karlovy Vary A         16   0   2     1695.5    131: 49   32  +14 
 2.  Autobusy KV                   13   0   5      1660.7    124: 56   26   +8 
 3.  KK Chemie Sokolov B    12   0   6      1650.9    106: 74   24   +6 
 4.  Čepo elektrocentrum    11   2   5      1630.6      97: 83   24   +6 
 5.  KK Chemie Sokolov A    11   0   7      1628.7    109: 71   22   +4 
 6.  DP Karlovy Vary B            8   1   9      1605.3       85: 95   17   -1 
 7.  Nautilus Chodov               7   0  11     1548.0     76:104   14   -4 
 8.  BONRO A                            5   0  13     1585.0     68:112   10   -8 
 9.  BONRO B                            3   0  15     1542.1     49:131    6  -12 
10.  Sedlecký kaolin A            2   1  15     1564.5     55:125    5  -13 
 
 
 


