
  
  domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 20/03        hosté: DP Karlovy Vary A 
  
 jméno hráče          pln  dor  cel ch    jméno hráče          pln  dor  cel ch 
 PAVELKA Vladimír     292  138  430  2    ZMEŠKALOVÁ Zdeňka r. 250   96  346  8 
 HRUŠKA David         256   98  354  8    ŠTECH Josef          287  108  395  7 
 HRUŠKA Milan         286  108  394 13    KEKETI Martin        288  131  419  3 
 REWCZUK Marcel       269  125  394  6    RŮŽIČKOVÁ Jana       282  107  389  9 
 body:  6    celkem: 1103  469 1572 29    body:  4    celkem: 1107  442 1549 27 
  
                   Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 6 : 4 . 
 

Poslední zápas letošní sezóny a skončil pro naše vítězně.Zápas v úvodu výtečně nastartoval první hráč 

Vláďa. Zahrál obě dráhy stejně a jenom dvakrát chyboval. Odměnou mu byl nejlepší domácí výkon v sezóně. 

Čtyřistatřicet se v Chodově nehází pokaždé.To jeho soupeřka dnes na vlastní kůži zjistila, jak dovede být 

naše kuželna těžká. Nakonec nedala ani třistapadesát a tak náš hráč kromě bodů, hned v úvodu získal 

luxusní náskok osmdesáti čtyř kuželek. Další šel hrát David a tomu dnes nic nešlo. Plné nic moc a dorážka 

nebyla ani stovka. To soupeř zahrál mnohem lépe a kromě bodů za výhru ještě stáhnul z našeho náskoku  

jednačtyřicet kuželek.Třetí  nastoupil Milan .Tomu nevyšla první dráha.Tam na soupeře hodně ztratil. I když 

zahrál druhou dráhu mnohem lépe a dokonce na ní vyhrál, ztrátu  z dráhy první vymazat nedokázal. Takže 

po třech dvojicích prohráváme na body 2-4 ,ale ještě nám zbylo osmnáct kuželek k dobru.Tím pádem bylo 

jasné ,že vítěz z poslední dvojice bere vše. Vše měl tedy v rukou nás poslední hráč Marcel. No a prakticky 

celý zápas bojoval nejen se soupeřkou ale i s kuželnou.Vždy ztrácel do plných. Naštěstí ale měl mnohem 

lepší dorážku a na konci i trochu toho kuželkářského štěstí, když mu v závěru v ten správný okamžik zatáhla 

šňůra a on ještě mohl jít do plných, kde zlomil odpor soupeřky.Takže Marcel vyhrává a tím pádem naši i 

celkově tento zápas. Díky této výhře tak ještě naši mají slušnou šanci celou soutěž vyhrát.Vše záleží na 

soupeři, který má před s sebou ještě dva zápasy.My už máme dohráno a vedeme právě před dnešním 

soupeřem o tři body.Takže to ještě bude v závěru soutěže pěkně napínavé. 


