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                                         Karlovarský Krajský PŘEBOR – KvKP 

20.kolo 

Lomnické Áčko mělo tentokrát volno, protože Derby se svým Béčkem bylo předehrané již 
6.března. Přesto zůstává na čele tabulky, neboť Jiskra Aš A nevyužila šanci a prohrála v Chebu 
s Céčkem. Na druhou pozici se tak dostala Slávia K.Vary a zdá se, že závěr na špici tabulky 
může být dost dramatický – Lomnice má náskok jednoho bodu, Slávia má značně lepší skore a 
tak se můžeme dočkat toho, že definitivního postupujícího určí až poslední kolo.  

I závěr tabulky je nejasný a podle situace může sestoupit jedno až tři družstva. Důvody už 
byly několikrát vysvětlované. 

Kdo s kým v závěrečných kolech o postup. 

(Tučně vyznačené zápasy hrají družstva doma). 

    21.kolo  22.kolo 

TJ Lomnice A (zatím 31 bodů)   Slovan KV B  Jiskra Aš A 

Slávia K.Vary (zatím 30 bodů) Jiskra Aš A  L.Cheb C  

Jiskra Aš A (zatím 30 bodů) Slavia K.Vary  Lomnice A 

 

Souhrnný přehled výsledků 

JISKRA ŠABINA B -  LOKO CHEB D 12:4 2456-2349   06.04. 

JISKRA AŠ B -  TJ SOKOL TEPLÁ 4:12 2530-2562   06.04. 

SKK KARLOVY VARY B -  TJ JÁCHYMOV B 12:4 2519-2511   06.04. 

TJ LOMNICE A -  TJ LOMNICE B 12:4 2435-2321   06.03. 

SLAVIA K.VARY -  SLOVAN KARL.VARY B 10:6 2458-2423   06.04. 

LOKO CHEB C -  JISKRA AŠ A 12:4 2648-2513   06.04. 

 

SLAVIA K.VARY 2458 10:6 2423 SLOVAN KARL.VARY B 

 PÁV Jaroslav 437 2:0 403 ŽALUD Robert 
 VAŠKO Jozef 404 0:2 413 STAŠOVÁ Daniela 
 MITÁČEK Jiří 407 2:0 405 PAVLÍK Zdeněk 
 CHMEL Zdeněk 381 0:2 404 ŠAFR Jiří 
 CIMBALA Radek 421 0:2 422 BESEDA Petr 
 MOJŽÍŠ Martin 408 2:0 376 DUKSA Zdeněk 
 
rozhodčí: PÁV Jaroslav 



diváků: 5, utkání trvalo: 4:30 

Důležitá výhra domácí Slávie nad Slovanem K. Vary B. Ale vůbec to domácí neměli lehké. Ba 
naopak. Hosté na naší kuželně předvedli jeden z nejlepších výkonů, jaký zde hosté 
zahráli.Jenom Teplá zde zahrála o tři kuželky více. Dlouho do konce sahali minimálně po remíze 
a při troše štěstí mohli i vyhrát. Ale domácí Slávie vydřela výhru, která jí stále drží v boji o postup 
do divize. Zápas pro domácí výborně rozjel Jarda Páv, který měl za soupeře Roberta Žaluda. 
Jako vždy ve prospěch domácího hráče hrála větší jistota v dorážce. Hlavně na druhé dráze 
získal Jarda rozhodující náskok, který si už v poklidu udržel až do konce. I když i Robert 
překonává čtyřstovku, kterou zde má spousta hostujících hráčů problém překonat, přesto mu 
Jarda utíká o 34 kuželek. Druhý hrál za domácí Pepa Vaško a soupeřkou mu byla Daniela 
Stašová. I tady to byl dlouho vyrovnaný boj. Po první dráze má domácí hráč navíc deset kuželek. 
Ale to pro druhou půlku často nic neznamená. Daniela stáhla po druhých plných náskok Pepy na 
pouhou kuželku a do dorážky se šlo prakticky nastejno. I v té nakonec hostující hráčka předvedla 
větší jistotu při dohazování devítek a to rozhodlo o její výhře. Oba hráči si hodili čtyřstovku, ale 
Daniela byla o deset kuželek lepší. Třetí dvojici tvořili Jirka Mitáček a Zdeněk Pavlík. Domácí 
hráč to vůbec neměl proti svému soupeři jednoduché. Zdeněk dobře zná chodovskou kuželnu z 
dob svého působení v družstvu Slávie a patřičně toho také na dráze využíval. Tentokrát si Jirka 
nahrál rozhodující náskok ve hře do plných a poté už zuby nehty udržel náskok dvou kuželek až 
do konce. Ale hodně mu k tomu gentlemansky pomohl Zdeněk, když si neodpustil fíka 
předposledním existenčním hodem. To rozhodlo nakonec o důležitých bodech pro domácí Slávii. 
Ale Jirka je na domácí kuželně zvyklý vítězit o větší ranec a takhle se už dlouho netřásl o body. I 
tito hráči se dostali těsně nad čtyřista.Jako čtvrtí hráli Zdeněk Chmel a Jirka Šafr. I tato dvojice 
byla dlouho vyrovnaná. Co domácí Zdeněk ztratil na soupeře v prvních plných, to vzápětí stahuje 
v dorážce a tak po půlce vede Jirka o pouhou kuželku. Naneštěstí pro Zdeňka se mu už další 
ztrátu z druhých plných v následující dorážce stáhnout nepodařilo. I Jirka nakonec přehazuje 
čtyřstovku, které byl bohužel pro domácí,Zdeněk vzdálen o 19 kuželek. Takže další body za 
výhru tentokrát berou hosté a z náskoku v kuželkách také hodně stáhli. Předposlední dvojici 
tvořili tito hráči. Za domácí Slávii hrál Radek Cimbala a za hosty Petr Beseda. A opět se bojovalo 
o body až do konce. A tentokrát opravdu až do posledního hodu. První plné jsou o jednu kuželku 
lepší pro hostujícího hráče. Když v dorážce přidal dalších 16 kuželek, vypadalo to s domácím 
hráčem zle nedobře. Navíc Petr i ve druhých plných přidává dalších 11 kuželek a před dorážkou 
je na tom lépe o 28 kuželek. Ale jak je známo kuželky se hrají až do posledních hodů. Radek ve 
druhé dorážce hodně zabral a každým hodem výrazně ukrajoval z náskoku svého soupeře. Navíc 
ani Petr si neodpustil slabou chvilku a dovolil si luxus dát třetí devítku na deset hodů. Tady hodně 
ztratil a dva hody před koncem šel Radek do plných a měl ve svých rukách šanci na výhru. Ke 
své smůle srazil pouhých 5 kuželek a toho Petr využil. Zahrál existenc a poté posledním hodem 
pět a i když mu z počátečního náskoku zbyla jediná kuželka,na výhru nad Radkem mu to stačilo. 
Domácího hráče nakonec mohlo těšit, že svému kapitánovi do posledního rozhodujícího duelu 
udržel minimální náskok tří kuželek, který měli domácí na celkový součet kuželek. Proti Martinovi 
Mojžíšovi nastoupil Zdeněk Duksa.Kapitán domácích už byl letos několikrát v situaci,kdy musel 
zachraňovat výhru Slávie a dalo by se říci,že mu tato role často i vyhovuje. Od začátku se pustil 
do souboje zodpovědně. I když mu nepadaly kuželky zcela podle jeho představ,kolík po kolíku 
navyšuje svůj náskok. Hodně mu napomáhal i Zdeněk. Ten, snad z nervozity z toho, že by mohl 
svůj tým přivést k, na začátku zápasu, nečekané výhře svého týmu,hodně chyboval. Respektive 
neshazoval tolik kuželek, jak by potřeboval k většímu klidu ke své hře. Martin po prvních plných 
vede o deset kuželek a v dorážce si přidává k dobru dalších pětadvacet. Tím si na druhou dráhu 
přináší náskok luxusních 35 kuželek a už jenom jeho totální výbuch by mohl způsobit, že by 
takhle dobře rozehranou hru nedotáhl do potřebného vítězného konce. Ale ani Zdeněk 
nezahazoval flintu do žita. Pod dojmem toho,že už nemá, co ztratit hodně zlepšil svou hru na 
druhé dráze. Hlavně do plných mu to padalo o mnoho lépe než na dráze první. Dokonce se mu 
podařilo stáhnout z rozdílu plných deset kuželek. A to ani Martin druhé plné nezahrál špatně. 
Opět o vítězi rozhodla dorážka. V té je znovu domácí hráč lepší svého soupeře. Dokonce si 
dovolil fíka do plných. To si dovolím tvrdit, že ještě nezažil. Přesto svému soupeři nedovolil dále 
stahovat z rozdílu v kuželkách. Ba naopak ještě si k dobru připsal sedm kolíků a důležité body za 
výhru a skóre putovaly na konto domácí Slávie. Martin jako poslední hráč přehazuje čtyřista a 
naopak hostující Zdeněk, stejně jako Zdeněk u domácích této mety nedosahuje. (Vaško J.) 
 
 
 
 
 
 



21.kolo 

Chybí nám již poslední kolo soutěže, ale stále víme jen to, že vlastně nevíme nic.  Oba adepti 
na postup nezaváhali a bez problémů vyhráli. Rozhodne tedy poslední kolo, které hraje Lomnice i 
Slávia K.Vary doma.  V Lomnici bude hrát Jiskra Aš A (z venku zisk 12 bodů), která zde v prvním 
utkání s Lomnici B předvedla slušných 2391 kuželek.  Slávia K.Vary bude hostit na své těžké 
kuželně Lokomotivu Cheb C (venku zisk  4 body) a bude to mít možná snadnější. Na to si ale 
skutečně musíme počkat. 
Sestupová matematika je rovněž zašmodrchaná. Cheb D je jasný sestupující, ale Lomnice B se  
může teoreticky zachránit.  Může ale naopak dojít i na třetího.  Jáchymov B jede do Chebu D a 
asi očekává vítězství.  Potom by „Černý Petr“ spadnul na někoho ze dvojice SKK B-Slovan B.  
Tyto vazby jsou ale odkázané na výsledky 3.KLM a na Zpč.divizi. 
 

Souhrnný přehled výsledků 

LOKO CHEB C -  JISKRA ŠABINA B 10:6 2666-2554   13.04. 

JISKRA AŠ A -  SLAVIA K.VARY 4:12 2563-2604   13.04. 

SLOVAN KARL.VARY B -  TJ LOMNICE A 4:12 2524-2604   13.04. 

TJ LOMNICE B -  SKK KARLOVY VARY B 4:12 2370-2465   13.04. 

TJ JÁCHYMOV B -  JISKRA AŠ B 4:12 2466-2521   13.04. 

TJ SOKOL TEPLÁ -  LOKO CHEB D 12:4 2606-2438   13.04. 

 

 JISKRA AŠ A 2563 4:12 2604 SLAVIA K.VARY 

 JEDLIČKOVÁ Dagmar 434 0:2 438 ČERNOHOUS Vladimír 
 SUCHÁNKOVÁ Eva 445 2:0 388 CHMEL Zdeněk 
 MAŠEK Václav 413 0:2 484 PÁV Jaroslav 
 PETŘÍČKOVÁ Jiřina 424 0:2 426 MITÁČEK Jiří 
 BUFKA Jiří 424 2:0 418 CIMBALA Radek 
 POSPÍŠILOVÁ Martina 423 0:2 450 MOJŽÍŠ Martin 
 
rozhodčí: DAVÍDKOVÁ Anna 
diváků: 10, utkání trvalo: 4:20 
 

Předposlední zápas se opět hráčům Slávie povedl. Tentokrát jsme zajeli na kuželnu Jiskry AŠ a 

soupeřem nám bylo místní áčko. A bylo to pro nás důležité utkání. Stále bojujeme o první místo a 

náš soupeř byl jedním z našich konkurentů na toto umístění. Takže naše případná výhra, by nám 

z cesty odklidila další překážku. Na úvod připravil náš kapitán pro soupeře překvapení tím, že 

nasadil do první dvojice proti Dáše Jedličkové, Vláďu Černohouse, všem známého "velkého 

Fouse“. A tento tah se dokonale vyplatil. Vláďa si soupeřku nenechával utéct. Ba naopak, často 

to byla právě domácí hráčka, která musela dotahovat ztrátu. Od většího rozdílu, po půlce, jí 

zachránila jedna rychlá devítka v závěru první dorážky. Ani na druhé dráze náš hráč nepouštěl 

svou šanci na nečekané body z rukou. Soupeřka sice stahovala, ale Vláďa si až do konce udržel 

pevné nervy. A tak nakonec mírný náskok udržel a získal první důležité body zápasu. A 438 na 

jeho kontě, nejsem si jistý, jestli to nebyl atak na jeho osobáček! Druhým slávistou na place byl 

Zdeněk Chmel a soupeřku měl Evu Suchánkovou. Tady se ukázal velký rozdíl mezi hráči v 

dorážce. V té, k naší smůle, Zdeněk příliš hodně chyboval a to také bylo hlavním důvodem jeho 

vysoké porážky o 57 kuželek. Navíc si jako jediný ten den na kuželně nehodil čtyřstovku. Takže 

Eva srovnává na body a rozdíl ve skóre mezi družstvy je pro nás poměrně propastných -53 

kuželek. Což nám zrovna nehrálo moc do karet, jelikož jsme očekávali velmi tuhý boj a skóre 

mělo mít, dle původních předpokladů, na výsledek velký vliv. Do třetí dvojice jsme, ale nasadili 

těžký kalibr Jardu Páva a na druhé straně stál domácí Václav Mašek. Jarda se do boje pustil 

opravdu bez "bázně a hany“. Po prvních plných vede o 20 kuželek a v skvělou dorážkou přidává 

dalších pětadvacet. Také díky tomu měl po půlce na svém kontě 251 kuželek a začal se otřásat v 

základech jeho rekord z kuželny ve Varech. A jen tak mimochodem stáhl z náskoku domácích 

plných 45 kuželek. I na druhé dráze nepolevuje ve svém tempu a nenechává nikoho z 



přítomných na pochybách, kdo je na kuželně z této dvojice pánem. Na konci má poraženo 484! 

kuželek a jenom o jednu tak zůstal za svým rekordem. I když Vašek také nezahrál špatně, 

dneska to na Jardu nemohlo stačit. Takže vedeme 4-2 a skóre už máme zase lepší my o +18 

kuželek. Další na za nás nastoupil Jirka Mitáček a proti němu stála Jiřina Petříčková. Nyní se už 

začal lámat pověstný chléb. Pokud by náš hráč zvítězil, byla velká šance, že už zápas nepustíme 

ze svých rukou. A Jirka se také do zápasu pustil pěkně zostra. Po plných vede o dvacet kolíků a 

v dorážce jich ještě pár přidal a po půlce vede o 31 kuželek. A vypadalo to pro nás hodně 

nadějně. Změna drah, ale přinesla změnu poměru sil na kuželně. Najednou to je Jiřina kdo hraje 

klidněji a lépe a po plných stahuje z Jirkova náskoku jedenáct kuželek. Ani dorážka našemu hráči 

nevychází úplně podle jeho představ a náskok se stále nebezpečně ztenčoval. Jenom díky troše 

štěstí v jejím závěru, se nakonec přece jenom Jirkovi z něj daří udržet poslední 2 kuželky a 

přináší svému týmu hodně důležité body. Ale opět se postaral o pár šedin na kapitánově hlavě, 

stejně jako v minulém zápase doma se Slovanem B, kdy taky zvítězil o dvě kuželky. Vedeme už 

6-2 a máme +20 kuželek. Předposlední za nás hrál Radek Cimbala a měl proti sobě ašského 

matadora Jirku Bufka.Byl to souboj mládí na naší straně a zkušeností na straně domácích. Vždyť 

věkový rozdíl mezi nimi byl přes čtyřicet let (44!). Ale nebylo to vůbec na jejich výkonech poznat. 

Oba zahráli hodně dobře. Radek ztratil kontakt s Jirkou až na konci dorážky a do druhé půle si 

sebou nesl manko 16-ti kuželek. Což ale nebylo moc. Změna drah přece jenom více prospěla 

našemu hráči. I když to zpočátku tak nevypadalo, Radek postupně ukrajoval kuželku za kuželkou 

z náskoku soupeře a přestože tentokráte vítězí domácí hráč, Radek na něj ztratil jenom šest 

kuželek. Stav před poslední dvojicí je 6-4 pro nás a +14 kuželek máme k dobru. Což byla 

výborná startovací pozice pro našeho tradičního závěrečného hráče kapitána Martina Mojžíše. A 

naopak nevděčná role, zvrátit nepříznivý vývoj zápasu, připadla zase kapitánce domácích 

Martině Pospíšilové. A jistě měla v paměti jejich poslední vzájemný duel z loňské sezóny, který 

Martin vyhrál a pomohl našemu družstvu k celkové výhře. Tentokráte byly role obráceny. Martin 

mohl prohrát, ale ne více jak o 13 kuželek a vítězství by bylo naše. Martina ta zase vyhrát 

musela, a ještě alespoň na celkovou remízu vyhrát právě o těch 14 kuželek. A pokud by 

pomýšlela, na to aby domácí vyhráli, což jistě chtěla, musela by navíc alespoň jednu kuželku 

ještě přidat. Variant jak by to mohlo dopadnout bylo tedy ještě docela dosti. Ale Martin nic 

neponechával náhodě. Od začátku si budoval hod po hodu náskok a nedával Martině 

vydechnout. Ta musela poctivě dřít, aby stále mohla živit naději na případnou výhru. Přesto náš 

hráč po půlce vede o 8 kuželek. Ani změna drah nepřinesla změnu v poměru sil na kuželně. 

Martin dál předvádí svou poctivou hru a soupeřka, přestože nehrála špatně, nedostávala vůbec 

žádnou šanci na zvrat. Nakonec Martin končí se 450-ti poraženými kuželkami a na to Martiny 423 

kuželek zdaleka nestačilo. V zápase tak nakonec vítězíme 12-4. To vše za mohutného fandění a 

povzbuzování hráčů Slávie, kteří momentálně nepředváděli svou hru na dráze. A domácím naše 

chorály určitě ještě dlouho zněly v jejich uších dávno po zápase. Ač byla sobota třináctého, což 

by neměl být smolný den, přesto naši radost z výhry kalila špatná zpráva z varské kuželny, kde 

náš největší soupeř o první místo Lomnice A poráží hráče Slovanu B. Pro nás to znamená jediné. 

Vyhrát poslední domácí zápas a pak čekat na zázrak, že Lomnice doma ztratí alespoň jeden bod. 

Vaško J. 

 

 

22.kolo 

 Teprve závěrečné kolo rozhodlo i vítězství v krajském přeboru. Pozornost se upínala na 
utkání Slávie K.Vary s Chebem C a utkání Lomnice A s Aší A.  Případná ztráta bodů jednoho či 
druhého by znamenala vysvobození pro jeho soupeře. Ani jeden však nezaváhal a obě utkání 
skončila výrazným rozdílem. Trochu více „kotrmelců“ ale bylo v Lomnici, na kterou by někteří 
hráči asi raději zapomněli. 
V Karl.Varech se hrálo místní Derby družstev SKK B a Slovanu B. Utkání začal hodně dobře 
Slovan, nakonec však skončilo vítězstvím družstva SKK K.Vary B, které se po počátečních 
neúspěších vyšplhalo až do středu tabulky. 



V Aši B hrála „skoro sestupující“ Lomnice B a s pomocí náhradníků si vedla docela dobře. 
Dokonce by to v některých utkáních Aše B znamenalo i výhru. 
Venku hrála úspěšně dvě družstva.  Jáchymov B měl situaci trochu usnadněnou v Chebu D, ale 
přesto je jeho výkon více než dobrý – na podzim proti Céčku to bylo „jen“ 2422 kuželek. 
Hodně úspěšný byl i start Teplé v Šabině B.  Král „Miroslav“ sice pokazil co mohl, ale již po 
několikáté se zdá, že ho jeho družstvo spolehlivě utáhne.  
S ohledem na konečné umístění ve vyšších soutěžích sestupuje z této soutěže jediné družstvo. 
 
    

Souhrnný přehled výsledků 

JISKRA ŠABINA B -  TJ SOKOL TEPLÁ 2:14 2486-2555   20.04. 

LOKO CHEB D -  TJ JÁCHYMOV B 4:12 2410-2547   20.04. 

JISKRA AŠ B -  TJ LOMNICE B 12:4 2565-2495   20.04. 

SKK KARLOVY VARY B -  SLOVAN KARL.VARY B 12:4 2609-2585   20.04. 

TJ LOMNICE A -  JISKRA AŠ A 14:2 2455-2303   20.04. 

SLAVIA K.VARY -  LOKO CHEB C 14:2 2404-2318   20.04. 

Konečná Tabulka: 

 1. TJ Lomnice A 22 17 1 4 219:133     2485 35 

 2. Slavia K.Vary  22 16 2 4 241:111  2508 34 
 3. Jiskra Aš A 22 15 0 7 211:141     2451 30 
 4. TJ Sokol Teplá  22 13 1 8 198:154     2495 27 
 5. Loko Cheb C 22 11 1 10 179:173     2417 23 
 6. Jiskra Aš B 22 10 2 10 182:170     2470 22 
 7. SKK Karlovy Vary B 22 10 2 10 173:179     2478 22 
 8. Jiskra Šabina B 22 10 1 11 180:172     2479 21 
 9. TJ Jáchymov B 22 10 0 12 166:186     2412 20 
10. Slovan Karl.Vary B 22 9 1 12 161:191     2458 19 
11. TJ Lomnice B 22 3 1 18 117:235     2420 7 
12. Loko Cheb D 22 1 2 19 85:267     2364 4 

 

 SLAVIA K.VARY 2404 14:2 2318 LOKO CHEB C 

 ČERNOHOUS Vladimír 393 2:0 385 HAMROVÁ Jana 
 PÁV Jaroslav 426 2:0 413 NOVÁČKOVÁ Eva 
 VAŠKO Jozef 374 0:2 395 ŠATRA František 
 CHMEL Zdeněk 415 2:0 380 CAPOUCH František 
 CIMBALA Radek 412 2:0 383 KLEPÁČEK Adolf 
 MOJŽÍŠ Martin 384 2:0 362 VYLEŤAL Bohumil 
 
rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír 
diváků: 5, utkání trvalo: 4:30 
 

Posledním vítězným zápasem se domácí Slávie rozloučila s úspěšným letošním ročníkem. A 
prodloužila šňůru šesti výher za  sebou. Do úvodní dvojice nastoupil za domácí tradičně Vláďa 
Černohous a hosté nasadili Janu Hamrovou. Zprvu to byla hráčka hostí, která si držela Vláďu na 
mírný distanc. Ale domácí hráč mnoho neztrácel. Po půlce má manko sedmi kuželek. Změna 
drah přinesla velký rozdíl mezi oběma hlavně plných. Zatímco Vláďa je zahrál výborně (150) 
Jana ztratila plných 29 kuželek. Sice má pak dorážku o něco lepší ale i tak si domácí hráč něco 
ze svého náskoku udržel až do konce a bere první dva body za výhru. A k tomu +8 kuželek k 
dobru. Druzí si proti sobě zahráli Jarda Páv a Eva Nováčková. Tady si Jarda vybudoval hlavní 
náskok hned na své první dráze. Číslo 220 po půlce bylo hodně dobré. Navíc má náskok +27 
kuželek. Ale změna drah tentokrát více prospěla hráčce hostí. Najednou to je ona, kdo 
nepříjemně dotahuje a Jarda se zuby nehty bránil. Nakonec přece jenom vítězí, ale 220 Evy na 
druhé dráze domácí pořádně vystrašilo. Vedeme 4-0 a +21 kuželek máme k dobru. Do třetí 
dvojice nastoupili Pepa Vaško a Franta Šatra. V této dvojici ztratil domácí hráč šanci na úspěch 



hned v první dorážce. Dává jenom 45 sice jenom se třemi chybami, ale mělo to na celkový 
výsledek velký vliv. Pepa sice předvádí na druhé dráze mírné zlepšení, ale na rozjetého Frantu 
už to nestačilo. Proto své první body berou hosté a skóre je na nule. Další si zahráli Zdeněk 
Chmel a Franta Capouch. Zdeněk zahrál výborně první dráhu. Solidní plné, podpořil vůbec 
nejlepší dorážkou dne na jedné dráze ze všech (89). Dohromady všeho všudy krásných 228. 
Takže po polovině duelu vede o +39 kuželek, což mu dalo velký klid do další hry. Druhá dráha 
sice nebyla tak výborná jako první, ale přesto mu soupeř z úvodního náskoku ubírá pouze čtyři 
kuželky a tak Zdeněk s přehledem vítězí. Vedeme 6-2 a +35 kuželek. Předposlední nastoupili 
Radek Cimbala a Adolf Klepáček. Tady si byli oba na první dráze hodně vyrovnaní. Radek sI až 
v závěru první dorážky bere mírné vedení na svou stranu. Změna drah prospěla tentokrát více 
našemu hráči. Hlavně dorážka byla výborná (79). To rozhodlo, že další body na 8-2 berou opět 
domácí a i skóre utěšeně narostlo na +74. Poslední dvojicí letošní sezóny obou týmů byli Martin 
Mojžíš a Bohumil Vyleťal. Martin těžce vydřel mírný náskok po první půlce a i po změně drah 
kolík po kolíku dále postupoval za výhrou. Sice nebyl se svým výkonem zdaleka spokojený, 
přesto uhrává i poslední body za Slávii. Vítězíme celkově 14-2 a na to, jak to těžce vypadalo na 
dráze, se historie ptát nebude. (Jozef Vaško). 
 

Celkové pořadí jednotlivců  (Slavie) 

     jméno hráče                                                   družstvo                                      celkem            plné        dorážka      chyby    poměr kuž.   maximum 

  
 2. PÁV Jaroslav Sl. K.Vary  439,4 294,3 145,1 3,1 8 / 8 (485) 
 6. MOJŽÍŠ Martin Sl. K.Vary  428,9 285,8 143,0 4,2 8 / 8 (465) 
 8. MITÁČEK Jiří Sl. K.Vary  425,0 290,8 134,3 4,3 8 / 8 (446) 
 17. CIMBALA Radek Sl. K.Vary  417,8 286,9 130,9 5,2 8 / 8 (443) 
 51. CHMEL Zdeněk Sl. K.Vary  404,0 278,8 125,2 7,5 7 / 8 (424) 
 61. VAŠKO Jozef Sl. K.Vary  397,4 281,7 115,8 8,9 8 / 8 (442) 
  ČERNOHOUS Vladimír Sl. K.Vary  410,2 287,2 123,0 7,3 3 / 8 (438) 
 
 
 

 

 


