
 1.  KK Chemie Sokolov B        7   1   0   1684.8    61: 19   15   +7 

 2.  KK Chemie Sokolov A       6   0   3   1679.0    54: 36   12   +4 

 3.  DP Karlovy Vary A            5   1   3   1662.6    59: 31   11   +1 

 4.  KK Chemie Sokolov C       5   1   2   1629.5    46: 34   11   +3 

 5.  Bonro A                               5   0   4   1621.1    47: 43   10    0 

 6.  DP Karlovy Vary B             4   0   4   1679.1    45: 35    8    0 

 7.  NAUTILUS Chodov            3   1   5   1605.3    37: 53    7   -1 

 8.  Bonro B                                3   0   6   1615.5    30: 60    6   -4       

 9.  G.BENEDIKT A                  2   0   6   1633.6    29: 51    4   -4 

10.  Sedlecký kaolin A               1   0   8   1580.5    22: 68    2   -6 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Máme za s sebou podzimní část nového ročníku soutěže.Do spokojenosti máme,ale hodně daleko.Nepodařilo se 
nám zopakovat loňský vstup do soutěže.Ale je pravda,že loňský podzim byl pro nás vyjímečný.Vycházelo nám vše 
na co jsme sáhli.Úvodní tři zápasy nám přinesli výhry.Dvakrát doma s Bonrem a Benediktem  a vzápětí venku se 
Sedlecem A.Vše šlo jako na drátku a nic nenasvědčovalo tomu,že by mohl nastat nějaký problém.Poté přišla první 
těsná prohra venku s Bonrem B.V pátém zápase s DP KVA doma  jsme vydřeli alespoň bod za remízu.Vůbec první za 
doby co Nautilus  hraje v této soutěži.Takže na našem kontě bylo po pěti zápasech slušných 7 bodů.V šestém 
zápase jsme ztratili výborně rozjetý zápas s Chemičkou C na jejich kuželně.Další porážka nás čekala ve Varech s DP 
KVB.Předposlední zápas jsme hráli na domácí kuželně s Chemičkou B,letošním lídrem soutěže,ve kterém soupeř 
dokonale využil taktiky nasazování do dvojic a opět prohráváme.A i poslední zápas podzimu,venku s Chemičkou A 
nám nevyšel podle představ. V něm dokonce prohráváme bez zisku jediného bodu,tedy s čistým kanárem.Končíme 
tedy podzim na nelichotivém sedmém místě se ziskem pouhých sedmi bodů.Sice nás na jaře čeká pět zápasů na 
naší domácí kuželně,čímž máme velkou šanci na získání dalších bodů do tabulky,ale bude to chtít hlavně srovnat 
výkony celé čtveřice a nenechávat to na jednom,případně dvou hráčích.To se nám letos na podzim povedlo pouze 
v úvodních zápasech.Teď k jednotlivým hráčům kteří za nás na podzim hráli.Tradiční oporou je Martin Havel.            
V tabulce jednotlivců se z nás drží nejvýše.Ve všech zápasech ve kterých nastoupil (8x),vždy jako jediný z nás 
boduje.Svůj průměr si drží vysoko nad čtyřista.Jenom jednou nehrál (v posledním zápase)a hned jsme dostali  
desítku.Druhým hráčem,který získával body byl (Eda )Vláďa Pavelka.I on pravidelně přehazoval čtyřstovku,ale 
nebyla to taková herní pohoda na jakou jsme u něj byli zvyklí.Jeho čísla byla jako na houpačce a dokonce 
v posledních dvou zápasech hází pod čtyřista.Také proto boduje jenom čtyřikrát devíti možností.I on se svým 
průměrem drží mezi čtyřstovkáři.Třetím hráčem,který pravidelně nastupoval,byl kapitán Pepa Vaško.Z devíti šancí 
na body  využil pouze dvě možnosti a to hned v prvních dvou zápasech.Poté už šla jeho výkonnost dolů hlavně díky 
chybám v dorážce,kde opravdu mnohdy zbytečně často chyboval a ztrácel tak šanci na další body.Až posledních 
zápasech  si dokázal,že čtyřstovky zahrát umí a také díky tomu si poprvé drží průměr těsně nad čtyřista.Čtvrtou  
hráčkou do party byla Andrea Hornová.Ta se bohužel na podzim nepotkala s formou.Bodovala jenom jednou  a to 
hlavně díky tomu ,že se nedokázala dlouho ani přiblížit metě čtyřista poražených kuželek.Prakticky až v našem 
posledním zápase se jí přiblížila na dosah,když jí chyběli pouhé tři kuželky.Velké problémy jí dělá dorážka.V ní 
hodně chybuje a to jí sráží čísla hluboko pod vysněnou hranici čtyřstovky.A to měla často po plných  hodně dobře 
zaděláno na solidní čísla.Tady bude muset hodně pilovat svou hru během krátké zimní přestávky.Celkem třikrát za 
nás nastoupili  náhradníci.Dvakrát David Hruška a jednou Petr Smrž.Ve hře Davida je vidět stále hodně 
nervozity.Přece jenom je to něco jiného,než když se hraje u nás v Chodově v naší soutěži.Zahrál si dvakrát 
venku,jednou ve Varech a podruhé v Sokolově. Pokaždé na slušné plné nenavazuje dobrou dorážkou.V ní přece 
jenom ještě neukazuje takovou jistotu a často chybuje.Ale jak říkám u něj je to pouze v hlavě.Až se zklidní přijdou i 
výsledky.Petr ten byl u naší jediné remízy a hlavně se i o ní svým výkonem zasloužil.Právě on uhrává důležitý 
poslední bod ,který k tomu napomohl.A to mohl i vyhrát.Ale byl to vlastně jeho první zápas za Nautilus a hned 
doma a ukázal,že s ním můžeme do budoucna počítat.Užijme si tedy vánoční přestávky klidem od přemýšlení nad 
kuželkami.V novém roce si pak zkusíme naší hru více užívat a uvidíme co nám to všem přinese.  

Tak tedy přeji všem  „ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2013!“ 
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                        Průměry hráčů:    
                                           HAVEL Martin             419.94    
                                           PAVELKA Vladimír     410.31   
                                           VAŠKO Jozef                402.25   
                                           HORNOVÁ Andrea     378.04   
                                           HRUŠKA David            372.00 
                                           SMRŽ Petr                    388.00 


