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11.kolo 

V tomto  kole byla patrná značná převaha domácích družstev a tak jediný, byť poloviční 
úspěch, zaznamenal Sokol Teplá. Bylo to ale zvláštní utkání. Chebské Déčko si v posledním kole 
udělalo radost a zahrálo nezvykle dobře – je to zatím jejich nejlepší výsledek. Čtyři hráči Teplé 
zahráli v utkání slušné výkony,  současně ale mají dva nejslabší hráče utkání a tak jim to stačilo 
pouze na nerozhodný výsledek.V ostatních utkáních byla výrazná převaha domácích. Podzimním 
Mistrem se stává TJ Lomnice A, kterou nyní pronásleduje Slávia K.Vary. Zajímavé může být již 
první jarní kolo, kdy se spolu utkají v Lomnici.  Jiskra Šabina B trochu polevila ve svých 
výsledcích, přesto dosáhla jasného vítězství s Chebem C. Slávia K.Vary vyhrála podle očekávání 
s Jiskrou Aš A a odsunula ji na třetí příčku tabulky.  Slovan K.Vary B nezopakoval svůj první 
výkon v Lomnici a „vysadil“ jí na čelo tabulky.  Družstvo SKK K.Vary neponechalo nic náhodě a 
dosáhlo „povinného“ vítězství nad Lomnicí B. 
  I v Krajském přeboru chybí dokončit jedno utkání a to v Lomnici, kde se střetne Lomnice B 
a Chebem C. Zatím jsou obě družstva Lomnice na opačných pólech tabulky. Povede se jim oba 
posty uhájit? Zmatený a neúplný Zápis o utkání, který usilovně vzdoroval řádnému zpracování, 
byl zaslán z Aše B. Následně se vše trochu objasnilo, ale současně je nutné připomenout, že 
výsledek řádně vyhlášený rozhodčím v závěru utkání nelze dodatečně měnit – viz Řád 
rozhodčích čl.8, bod 5. Jedná se tedy o nesmysl a omyl rozhodčího nebo nedostatek pořadatele?  
Pořádající oddíl proto pošle fotokopii originálu (případně doporučený dopis), aby bylo patrné, 
v jakém stavu byl originál podepsán – termín do 5.12.2012.  
Za chybný a zmatený Zápis o utkání se pořádajícímu oddílu ukládá pořádková pokuta ve výši 
200,-Kč, která je splatná do 10.prosince 2012.  Způsob platby je shodný jako úhrada vkladu do 
soutěže a oddíl ho spolu s variabilním symbolem 1905170111 poukáže na účet Krajského 
kuž.svazu K.Vary. 
 

Souhrnný přehled výsledků  

JISKRA ŠABINA B -  LOKO CHEB C 10:6 2451-2393   01.12. 

SLAVIA K.VARY -  JISKRA AŠ A 14:2 2417-2348   01.12. 

TJ LOMNICE A -  SLOVAN KARL.VARY B 12:4 2415-2344   01.12. 

SKK KARLOVY VARY B -  TJ LOMNICE B 10:6 2559-2499   01.12. 

JISKRA AŠ B -  TJ JÁCHYMOV B 14:2 2494-2333   01.12. 

LOKO CHEB D -  TJ SOKOL TEPLÁ 8:8 2487-2382   01.12. 

 

 

 

 



 

SLAVIA K.VARY 2417 14:2 2348 JISKRA AŠ A 

CHMEL Zdeněk 414 2:0 405 MAŠEK Václav 
ČERNOHOUS Vladimír 384 0:2 393 SUCHÁNKOVÁ Eva 
PÁV Jaroslav 425 2:0 382 MÍŠÁNEK Vladimír 
VAŠKO Jozef 386 2:0 384 DAVÍDKOVÁ Anna 
CIMBALA Radek 399 2:0 385 PETŘÍČKOVÁ Jiřina 
MOJŽÍŠ Martin 409 2:0 399 POSPÍŠILOVÁ Martina 
 
rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír 
diváků: 5, utkání trvalo: 4:30 

V prvních dvou dvojicích rozhodla o výhrách hráčů na obou stranách dorážka, ta nakonec 
sehrála svojí roli i v konečném výsledku. Ve třetí dvojici nasadil k trháku domácí Jarda Páv a jeho 
nahrané kuželky domácí, někdy i se štěstím, udrželi až do konce utkání. Trpělivou dorážkou a 
menším počtem chyb rozhodli domácí o svém na oko drtivém vítězství  14:2. 
 

 

12.kolo 

V boji o vedení tabulky se spolu utkala dvě vedoucí družstvo a to v Lomnici. Ani to ale 
nezabránilo Slávii K.Vary v tom, aby se neprokousala do prozatímního čela tabulky. I další hosté 
byli úspěšní.  Slovan K.Vary B vyhrál u posledního družstva Loko Cheb D, v ašském Derby 
vyhrálo jasně hostující Áčko nad Béčkem.  Trochu nečekaně „divoké“ bylo utkání v K.Varech, kde 
domácí nezvládli své utkání proti Chebu C. Získali pouhých 5 bodů a z toho ještě dva za 
celkovou remízu družstev. V domácím prostředí získal body Jáchymov B, který dokonce 
opakovaně přehrál své Áčko hrající před ním. V posledním utkání hrála doma Teplá a jasně a 
vysoko porazila Lomnici B. Zdá se, že v Teplé se s ohledem na výrazné posílení družstva 
očekává útok na vyšší pozice. 
  

Souhrnný přehled výsledků  

TJ JÁCHYMOV B -  JISKRA ŠABINA B 10:6 2455-2414   19.01. 

TJ SOKOL TEPLÁ -  TJ LOMNICE B 12:4 2659-2490   19.01. 

LOKO CHEB D -  SLOVAN KARL.VARY B 4:12 2434-2552   19.01. 

JISKRA AŠ B -  JISKRA AŠ A 4:12 2499-2543   19.01. 

SKK KARLOVY VARY B -  LOKO CHEB C 5:11 2584-2584   19.01. 

TJ LOMNICE A -  SLAVIA K.VARY 3:13 2416-2495   19.01. 

 

TJ LOMNICE A 2416 3:13 2495 SLAVIA K.VARY 

MARTINCOVÁ Věra 403 0:2 412 VAŠKO Jozef 
KUPČÍK Albert 413 0:2 423 MITÁČEK Jiří 
SCHIMMER Rudolf 378 0:2 415 CHMEL Zdeněk 
KOVAČÍKOVÁ Růžena 383 0:2 458 PÁV Jaroslav 
VOLF Josef 400 1:1 400 CIMBALA Radek 
GUBA Jiří 439 2:0 387 MOJŽÍŠ Martin 
 
rozhodčí: GUBA Jiří 
diváků: 3, utkání trvalo: 4:45 

Poměrně důležité utkání mělo napovědět, jak to bude s ambicemi na možný postup do divize. A 
vážněji to vzala především Slávia K.Vary. První čtyři dvojice patří právě jim a když se v páté 
dvojici konala remíza, bylo rozhodnuto definitivně. V závěru si Martin Mojžíš vychutnal slast 
úspěšného vedoucího družstva a dovolil si přepych zisku svého prvního Čulibrka. 

 

 



13.kolo 

Většina utkání měla dost vyrovnaný průběh a o větším rozdílu se dá mluvit jenom u Lomnice 
B, která prohrála s jáchymovským Béčkem.  Druhým prohrávajícím je Slovan K.Vary B. Ten sice 
nezahrál špatně, ale hostující Teplá měla svůj den a Slovan na takový výsledek zatím jenom 
čeká. „Bramboračka“, neboli infarktové utkání, proběhlo v Chodově při utkání Slávie K.Vary. 
Slávia má za cíl postup do divize, hostující SKK se chce ale za každou cenu udržel. Protože se 
nechtěl nikdo vzdát, vše vyřešila nakonec až poslední padesátka a to ve prospěch Slávie. 
V Šabině hrál další z potencionálních adeptů na postup a to Lomnice A.  Hostům se ale příliš 
nedařilo, a i když zde zahrála některá hostující družstva hůře, na Šabinu to vůbec nestačilo.  
Chebské Céčko hrálo tentokrát bez Bohumila Vyleťala a hosté z Aše je málem načapali na 
švestkách. Pro ašské Béčko by to ale byly příjemné body, protože se pomalu blíží k sestupovým 
končinám. Jiskra Aš A hrála doma s dalším chebským družstvem a hostila Lokomotivu D. Ta se 
proti prvnímu startu v Aši výrazně zlepšila a zdálo se, že nakonec možná vyhraje. Jířa Petříčková 
se ale moc neplete a vítězství domácích výrazně „posichrovala“. 
 

Souhrnný přehled výsledků  

JISKRA ŠABINA B -  TJ LOMNICE A 12:4 2496-2439   02.02. 

SLAVIA K.VARY -  SKK KARLOVY VARY B 12:4 2399-2390   02.02. 

LOKO CHEB C -  JISKRA AŠ B 10:6 2523-2499   02.02. 

JISKRA AŠ A -  LOKO CHEB D 12:4 2491-2460   02.02. 

SLOVAN KARL.VARY B -  TJ SOKOL TEPLÁ 6:10 2541-2570   02.02. 

TJ LOMNICE B -  TJ JÁCHYMOV B 2:14 2330-2406   02.02. 

 

SLAVIA K.VARY 2399 12:4 2390 SKK KARLOVY VARY B 

PÁV Jaroslav 405 2:0 401 KOČAN Jiří 
VAŠKO Jozef 388 0:2 389 ŠNAJDR Václav 
MITÁČEK Jiří 401 2:0 396 LOVEČEK Zdeněk 
CHMEL Zdeněk 380 0:2 411 ZEMAN Václav 
CIMBALA Radek 410 2:0 393 VODEHNAL Vítězslav 
MOJŽÍŠ Martin 415 2:0 400 TRAKAL Martin 
 
rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír 
diváků: 5, utkání trvalo: 4:30 

Důležitá výhra Slávie na domácí kuželně. Výsledek vypadá na jednoznačnou výhru, ale opak je 
pravdou. Bojovalo se až do posledních hodů a vyhrát mohli klidně i hosté. První důležité body pro 
domácí získává zlepšenou hrou na druhé dráze Jarda Páv. K tomu uhrál i mírný náskok čtyř 
kuželek. Druhé body mohl přidat v zápětí Pepa Vaško, ale hlavně díky 11-ti chybám v dorážce, 
ztratil náskok 21 kuželek z první dráhy. Nakonec mohl být rád, že prohrál o pouhou jednu 
kuželku, protože se poté celkové skóre zápasu dlouho převalovalo z jedné strany na druhou. I 
další body pro domácí byly opravdu perně vybojované.Zasloužil se o ně Jirka Mitáček, ale opět 
vítězí jenom těsně o 5 kuželek a rozhoduje až zlepšená hra domácího hráče na druhé dráze.Pak 
ale zápas domácím zkomplikovala porážka Zdeňka Chmela v následující dvojici. Ani tak to že 
prohrál, ale rozdíl -30 kuželek se zdál hodně důležitý. Pro domácí to tím pádem znamenalo, že 
poslední dva hráči museli bezpodmínečně vyhrát, ale k tomu i smazat rozdíl 23 kuželek ve skóre. 
Začal to hned realizovat Radek Cimbala.Už po prvních plných stahuje 19 kuželek, ale hodně 
ztrácí v dorážce a na druhou dráhu nese pouhých +7 kuželek. Naštěstí i druhou zahrál lépe než 
soupeř a na konci k výhře ubírá z rozdílu ve skóre důležitých 17 kuželek.Rozhodnutí utkání zbylo 
na Martina Mojžíše v posledním duelu.Pro remízu musel vyhrát a na vítězství domácích musel 
stáhnout rozdíl šesti kuželek, které měl soupeř k dobru ve skóre. Soupeř dlouho odolával, 
dokonce v posledních hodech dorážky opět navyšuje rozdíl skore hostí na 18 kuželek. Ještě 
první hody do plných nenasvědčovaly, že by Martin ještě mohl s nepříznivým vývojem zápasu 
něco udělat. Pak za mohutného fandění zbytku svého týmu předvedl svůj obvyklý obrat na který 
jsme u něj zvyklí. Po plných už vede 19 kuželek a ve stejném tempu pokračoval i v dorážce. Díky 
tomu zajistil Slávii vítězství, ale i hosté se zasloužili o napínavý duel.   
(J.Vaško). 

 



14.kolo 

Z výsledků je patrné, že favorizovaná družstva svoji roli zvládla, i když prohru Slávie K.Vary 
očekával asi málo kdo. Slávia měla navíc smůlu v tom, že domácí Jiskra Aš B zahrála výborný 
výsledek  a nikdo z hostujících družstev a do těchto končin vůbec nepřiblížil. Úspěšné bylo i 
druhé ašské družstvo A, které se štěstím vyhrálo v Teplé, podobně jako v minulé soutěži. 
V Chebu se hrálo vzájemné utkání domácích družstev a skončilo očekávaným a vysokým 
rozdílem ve prospěch Céčka. Ještě ke zbývajícím utkáním – Lomnici B se doma hodně nedařilo a 
výsledkově trochu zpackaný závěr utkání je připravil o možnost cenných bodů. Jáchymov B se 
asi na Slovan B dobře vyspal, protože tak pěkný výsledek se jim doma ještě nepodařil. A tak 
jediné vskutku vyrovnané utkání proběhlo na kuželně v Karl.Varech. Domácí měli nakročeno 
konečně k zisku bodů, ale drtivý závěr Lomnice A jim všechny plány zhatil. 

Po prohře Slávie se čelo tabulky trochu vyrovnalo a zájemci o postup se budou muset prát o 
každý úspěšný bod. V závěru tabulky jsou tři družstva s částečným odstupem a kolik bude 
sestupujících, to bude záležet na sestupech z vyšších soutěži. Zatím platí uvedený stav. 

 

 

Souhrnný přehled výsledků  

TJ LOMNICE B -  JISKRA ŠABINA B 6:10 2340-2445   09.02. 

TJ JÁCHYMOV B -  SLOVAN KARL.VARY B 14:2 2522-2414   09.02. 

TJ SOKOL TEPLÁ -  JISKRA AŠ A 4:12 2556-2564   09.02. 

LOKO CHEB D -  LOKO CHEB C 2:14 2410-2602   09.02. 

JISKRA AŠ B -  SLAVIA K.VARY 10:6 2596-2546   09.02. 

SKK KARLOVY VARY B -  TJ LOMNICE A 6:10 2522-2526   09.02. 

 

 

JISKRA AŠ B 2596 10:6 2546 SLAVIA K.VARY 

VICZMANDI Tomáš 437 2:0 383 VAŠKO Jozef 
PLAVEC Jiří 420 0:2 456 PÁV Jaroslav 
ŠPINDER Dalibor 437 2:0 401 CHMEL Zdeněk 
PILAŘ Václav 408 0:2 430 MITÁČEK Jiří 
MAZÁK František 434 0:2 443 CIMBALA Radek 
HURTA Martin 460 2:0 433 MOJŽÍŠ Martin 
 
 
rozhodčí: PLAVEC Jiří 
diváků: 15, utkání trvalo: 4:50 
Porážka v Aši nás může hodně mrzet.I když v Aši se moc často nevyhrává.Úvodní duel nevyšel 
hráči Slávie Pepovi Vaškovi vůbec podle jeho představ.To jeho soupeři Tomáši Viczmandimu to 
naopak padalo tak jak by na domácí kuželně mělo a k bodům za výhru uhrál i solidní náskok 
v kuželkách(+54).Druhá dvojice nastoupila v sestavě domácí Jirka Plavec a za hosty Jarda 
Páv.Tady naopak Jarda ukázal svoji současnou formu a za výhru bere první body Slávie a z rozdílu 
umazává plných 36 kuželek.Bohužel ve třetí dvojici mezi Daliborem Špinderem a Zdeňkem 
Chmelem,domácí hráč opět navyšuje skóre na rozdíl který byl po první dvojici.K tomu berou druhé 
body domácí.Další dva duely vyšli lépe pro hosty.V první Jirka Mitáček poráží domácího Vencu 
Pilaře a v druhé Radek Cimbala po tuhém boji,když vývoj duelu zvrátil výbornou hrou na své druhé 
dráze(241),poráží Frantu Mazáka.Poslední dvojice tedy měla rozhodnout o výsledku celého 
utkání.Nastoupili proti sobě za domácí Martin Hurta a za Slávii Martin Mojžíš.Domácí hráč měl 
k dobru 23 kuželek v rozdílu mezi týmy a to mu dávalo jistě větší klid na hru.Jeho soupeři by výhra 
přinesla celkovou remízu mezi družstvy.Ale domácí hráč neponechal nic na náhodě a nejlepším 
výkonem dne(460) bere i poslední body a hosté tedy odjíždějí domů s porážkou. 

 

 

 



15.kolo 

Jakýsi hon na vedoucí Slávii K.Vary má vytrvalou podobu a vedoucí trojice družstev má již 
čtyřbodový náskok. Jiskra Šabina B totiž nečekaně prohrála s družstvem SKK K.Vary B a tak 
ztrácí kontakt s čelem tabulky. V některých utkáních se ale objevují hodně vyrovnané výsledky. 
Jiskra Aš B zahrála ve svém předchozím utkání v Lomnici B jeden ze slabších výkonů, tentokrát 
ale hodně potrápila  domácí Lomnici A, která vyhrála o pouhých 23 kuželek. Ještě těsněji 
proběhlo utkání v Chebu C, kde Teplá již sahala po vítězství, ale 10 kuželek zůstalo na straně 
domácích. Do třetice všeho dobrého – ještě vyrovnanější utkání zažil Slovan K.Vary B, kde se 
výsledek s Lomnicí B zastavil na přesně shodném výsledku 2529:2529.  Na body ale vyhrál se 
štěstím Slovan a na rozdíl od Lomnice B trochu prchá z pásma sestupu.  Musíme se ale zmínit i 
o utkáních, která proběhla s většími rozdíly. Slávia K.Vary doma nenechala nikoho na 
pochybách, kdo je první a kdo poslední družstvo tabulky. Svědčí o tom i rozdíl téměř 200 kuželek 
a absolutní výsledek 16:0.  Hodně podobně si vedlo ašské Áčko, které snadno zdolalo Béčko 
jáchymovských Krušnohorců.  

     

Souhrnný přehled výsledků  

JISKRA ŠABINA B -  SKK KARLOVY VARY B 4:12 2478-2562   23.02. 

TJ LOMNICE A -  JISKRA AŠ B 10:6 2419-2396   23.02. 

SLAVIA K.VARY -  LOKO CHEB D 16:0 2402-2210   23.02. 

LOKO CHEB C -  TJ SOKOL TEPLÁ 10:6 2573-2563   23.02. 

JISKRA AŠ A -  TJ JÁCHYMOV B 14:2 2585-2398   23.02. 

SLOVAN KARL.VARY B -  TJ LOMNICE B 10:6 2529-2529   23.02. 

 

SLAVIA K.VARY 2402 16:0 2210 LOKO CHEB D 

PÁV Jaroslav 409 2:0 380 JAROŠ Jiří 
ČERNOHOUS Vladimír 381 2:0 363 ADAM Jan 
VAŠKO Jozef 391 2:0 353 HUSSAR Daniel 
CHMEL Zdeněk 395 2:0 359 BERKOVCOVÁ Hana, ing. 
CIMBALA Radek 426 2:0 392 SCHUBERT Pavel 
MOJŽÍŠ Martin 400 2:0 363 KRÝSL Vladimír, ing. 
 
rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír 
diváků: 5, utkání trvalo: 4:30 

Toto utkání mělo být pro Slávii jakási procházka růžovou zahradou a taky to tak opravdu 
skončilo. Ne každý se této těžké kuželně přizpůsobí a tak i Čulibrk domácích by byl v družstvu 
hostí na krásném druhém místě. A ještě perlička a doplnění – nejlepší plné celého utkání má 
právě Čulibrk domácích Vláďa Černohous. Kdyby se mu tak dařila i dorážka, byl by to dost 
úspěšný hráč. Další důležitá výhra domácí Slávie v pokračování na cestě za prvním místem v 
soutěži.Jako bonus si k tomu přidali i plný počet bodů do skóre,které se ještě mohou v závěru 
soutěže hodit.Zápas výborně rozjel domácí Jarda Páv.Sice první plné prohrává,na něj nezvyklým 
číslem,ale vše vzápětí napravuje výbornou dorážkou(87),na kterou už jeho soupeř Jirka 
Jaroš,přestože se hodně snažil,nedokázat patřičně zareagovat.Jarda už poté na druhé dráze 
nedal svému soupeři žádnou naději na možný zvrat.Navíc i soupeř své druhé plné nezvládl a tak 
domácí hráč k bodům za výhru,přidává i slušný počet bodů ve skóre(29).Jako druhý nastoupil po 
delší za domácí Vláďa řečený velký Fous a za soupeře měl Honzu Adama.Domácí hráč získal 
rozhodující náskok v prvních plných,kde uhrál k dobru +32 kuželek.Sice mírně ztrácí v 
dorážce,ale i tak na druhou dráhu nastupuje se solidní rezervou 21 kuželek.K jeho smůle,ale 
rovných dvacet jich ztrácí tentokrát on v plných a začal boj v dorážce o každou kuželku.V té 
přece jenom Fous předvádí větší klid a bere si zpět režii tohoto duelu do svých rukou.Takže další 
body pro domácí a skóre se navyšuje o dalších 18 kuželek.Třetí nastoupil Pepa Vaško a za 
soupeře mělo Dana Hussara.Domácí hráč tento duel rozhoduje lepší hrou v obou 
dorážkách.Tady si jeho soupeř neodpustil příliš mnoho chyb,hlavně v dorážení sedláků.Takže 
další body pro Slávii a skóre opět narůstá o dalších 38 kuželek.Zdeněk Chmel měl za 
soupeřku,dnes jedinnou hrající ženu,Hanku Berkovcovou.I tento duel rozhoduje výrazně lepší 
dorážka domácího hráče.Hanka ztratila na Zdeňka na první dorážce skoro 40 kuželek a to si v 
klidu domácí hráč udržuje až do konce.Po čtyřech dvojicích to už je 8:0 a skóre je už v plusu 



výrazně na straně domácích(+121).Před poslední čtveřici hráčů už tedy bylo prakticky o výsledku 
zápasu rozhodnuto,ale domácí hráli i o skóre do tabulky.Předposlední dvojici tvořili za domácí 
Radek Cimbala a za hosty Pavel Schubert.I tady se nic nemění.Domácí hráč rozhoduje opět 
výrazně lepší dorážkou,hlavně na první dráze,kdy ještě o jednu kuželku překonal Jardu 
Páva(88).Tím si utváří luxusní náskok 30-ti kuželek,který ještě v závěru mírně navýšil.Jeho 
soupeř na své druhé dráze už tolik neztrácel,ale k tomu mu hodně pomohl i Radek který trochu 
zvolnil tempo a už nenaházel jako v na první dráze.Přesto i předposlední body jdou na konto 
Slávie.Poslední duel mezi Martinem Mojžíšem a Vláďou Krýslem,už jenom rozhodoval o 
tom,jestli si hosté odvezou domů tolik nepoulárního "žlutého ptáčka" nebo alespoň získají čestné 
dva body.Ale ani tady domácí hráč nenechal nikoho na pochybácho tom kdo bude brát i poslední 
body.O osudu duelu bylo rozhodnuto tak jako dnes tradičně už po první dráze,kdy Martin byl v 
plusu 39 kuželek.Druhé dráhy už byly vyrovnané,ale rozdíl v kuželkách byl stále výrazně na 
straně domácího hráče a tak tomu bylo až do úplného konce.Domácí tým si tak připisuje svou 
první letošní výhru bez ztráty kytičky.A hosté si zde na těžké kuželně vypili kalich hořkosti až do 
dna.Ale brali tuto skutečnost sportovně a byli jistě rádi že už mají jednu z nejtěžších kuželen 
soutěže za s sebou. 

Tabulka: 

 1. Slavia K.Vary  15 10 2 3 157:83 2488 22 
 2. Jiskra Aš A 15 11 0 4 151:89 2455 22 
 3. TJ Lomnice A 15 10 1 4 131:109 2471 21 
 4. Jiskra Šabina B 15 8 1 6 136:104 2479 17 
 5. Loko Cheb C 15 8 1 6 134:106 2440 17 
 6. TJ Sokol Teplá  15 8 1 6 130:110 2463 17 
 7. TJ Jáchymov B 15 8 0 7 124:116 2430 16 
 8. Slovan Karl.Vary B 15 7 1 7 111:129 2461 15 
 9. Jiskra Aš B 15 6 1 8 118:122 2458 13 
10. SKK Karlovy Vary B 15 5 1 9 103:137 2454 11 
11. TJ Lomnice B 15 2 1 12 84:156 2409 5 
12. Loko Cheb D 15 1 2 12 61:179 2372 4 

Celkové pořadí jednotlivců 

    jméno hráče                                                   družstvo                                    celkem         plné        dorážka      chyby    poměr kuž.   maximum 

 1.PÁV Jaroslav                           Sl. K.Vary                    440,0      295,1   144,9 2,5 6 / 6 (485) 
11.MITÁČEK Jiří                          Sl. K.Vary                    420,9      288,8   132,2 4,7 6 / 6 (446) 
19.CIMBALA Radek                     Sl. K.Vary                    418,1     288,5  129,6 5,1 6 / 6 (443) 
20.MOJŽÍŠ Martin                        Sl. K.Vary                    416,5     287,9   128,6 5,4 6 / 6 (465) 
46.CHMEL Zdeněk                       Sl. K.Vary                    405,4     274,6  130,8 6,1 5 / 6 (424) 
63.VAŠKO Jozef                           Sl. K.Vary                    395,5     280,1  115,5 9,0 6 / 6 (442) 
ČERNOHOUS Vladimír                 Sl. K.Vary                387,8     275,8  112,0     8,2 1 / 6    (394) 

 
 

 

 


