
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Máme za sebou první polovinu letošního ročníku turnaje Karlovarské ligy neregistrovaných 
kuželkářů(KLNK).Z hlediska našeho družstva Nautilus,se nebojím použít slov,že byla z říše snů.Takový průběh 
podzimní části se ještě v historii,ve skupině A,našemu družstvu nepovedl.Vždyť po polovině sezóny máme na svém 
kontě,stejně bodů a vítězství jako v loni na konci turnaje.Z devíti odehraných zápasů,sedmkrát výhra z toho třikrát 
doma a čtyřikrát venku (dvakrát v Sokolově a dvakrát ve Varech).A jenom dvě těsné porážky pouze na skóre.Velký 
podíl na tomto úspěchu náš tradiční lídr Martin Havel.Navíc už nastupuje hned od začátku soutěže a to se projevuje 
na větším klidu ve hře jeho spoluhráčů.Za celý podzim Martin nepoznává porážku a právem se drží v top trojce 
nejlepších hráčů tohoto ročníku.Pravidelně přehazuje výrazně čtyřstovky a tím také přidává spoluhráčům potřebný 
úvodní náskok.Za ním se zdatně drží Eda Pavelka.Pouze dvakrát se těsně nedostal přes čtyřstovku a jenom třikrát 
nebodoval.Takže se z něj postupně stává další opora družstva.Do naší sestavy se po delší pauze vrátila Andrea 
Hornová (hráčka kterou nám hodně družstev závidí a na kterou je při hře radost pohledět).A nevedla si vůbec 
špatně.Konečně si hned v úvodním zápase hodila v Chodově hodně ceněnou čtyřstovku.V Sokolově se jí tradičně 
daří a hned si tam poprvé vylepšuje svůj osobáček. Také kuželna pod chebákem ve Varech jí mimořádně 

sedí.Hlavně dráhy 1+2.Zde si opět v posledním zápase vylepšuje osobáček na krásných 434!A když se jí podaří do 
budoucna odstranit chyby v dorážce,tak se ta čísla budou jenom zlepšovat, nebo se jim bude alespoň častěji 
přibližovat.Také osm získaných bodů se počítá a navíc svým vítězstvím rozhodla zápas proti Chemii C.Čtvrtým 
pravidelně nastupujícím je kapitán týmu Pepa Vaško.Také jeho výkon se postupně stabilizuje,kolem 
čtyřstovky.Snad jenom ten výpadek v Sokolově (348!) už se nebude opakovat.Ten naštěstí hned v následujícím 
zápase proti Chemii A odčiňuje a rozhoduje tím zápas v náš prospěch.Také jemu svědčí dráhy 1+2 pod chebákem a i 

on si zde upravuje svůj osobáček na 441!Celkově se o nás dá říct,že jsme se o sto procent zlepšili ve hře na 
venkovních kuželnách, odkud si konečně začínáme přivážet body za vítězství. A u nás doma to mají ostatní hrozně 
těžké.Taktéž se nám povedlo hodit dvakrát celkově přes 1700,což už je hranice velmi dobrého výkonu týmu a také 
celkový průměr ze všech kuželen držíme vysoko nad 1600!Z celkového pohledu se dá říct že se nám začíná vyplácet 
LKŠ v Jihlavě,kterou v létě absolvovali Eda ,Pepa a Andrea.Už nejsme jenom hráči do počtu,ale dokážeme podržet 
svými výkony našeho nejlepšího hráče Martina.Konečně tak není na všechno sám a s tím jsme také do Jihlavy jeli. 
Teď už jenom nastolené tempo a výkony udržet v jarní části sezóny a pokusit se vylepšit dosavadní nejlepší 
umístění družstva Nautilus v A skupině(5-té místo).Ale bude to těžké.Soupeři nám to po podzimu určitě nedají 
zadarmo. 
 
 
          

Průběžná tabulka po podzimu 2011/12 – skupina A  
 
   1.  KK Chemie Sokolov B     7   0   2   1676.7    62: 28   14   +6 
   2.  Autobusy KV                    7   0   2   1654.4    60: 30   14   +4 

   3.  NAUTILUS Chodov   7   0   2   1643.4    56: 34   14   +8 
   4.  DP Karlovy Vary A          5   0   3   1687.7    46: 34   10    0 
   5.  KK Chemie Sokolov A     5   0   4   1687.8    50: 40   10   +2 
   6.  Bonro A                             5   0   4   1656.6    44: 46   10    0 
   7.  DP Karlovy Vary B           3   0   6   1628.4    42: 48    6   -4 
   8.  Sedlecký kaolin A            3   0   6   1557.9    26: 64    6   -2 
   9.  Bonro B                             2   0   7   1602.9    34: 56    4   -8 
10.  KK Chemie Sokolov C      0   0   8   1593.6    20: 60    0   -6 
 
Průměry hráčů: 
 
HAVEL Martin             431.96  
PAVELKA Vladimír     411.00 
VAŠKO Jozef                403.54 
HORNOVÁ Andrea     396.88 
 
 


