
domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 03/10      hosté: KK Chemie Sokolov A 

  jméno hráče             pln  dor  cel ch    jméno hráče              pln  dor  cel ch                                                                 

PAVELKA Vladimír     279  134  413  6    KRŮTA Přemysl        287  114  401  5                                                                    

VAŠKO Jozef               256  143  399  3    RUMAN Miloslav      272  111  383 12                                                                      

HRUŠKA David           258  124  382  5    PICHRT Aleš               271  107  378 10                                                                    

HRUŠKA Milan           302  126  428  3    ČÍŽ Vladimír              274  126  400   2                                                                                 

body: 10    celkem: 1095  527 1622 17    body:  0    celkem: 1104  458 1562 29  

                   Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 10 : 0 . 

První zápas soutěže zvládlo naše áčko na výbornou.Dokonale využilo výhody znalosti domácí kuželny a 

nedalo svému soupeři ani bod.I když to vypadá podle konečného skóre na jednoznačnou záležitost,opak byl 

pravdou a naši hráči své duely,s výjimkou toho posledního,vyhráli až v závěru zápasů,když i za nepříznivého 

stavu nic nevzdávali a bojovali až do úplného konce.První šel na plány Vláďa.V plných mu soupeř o pár 

kuželek utekl,ale dorážka byla mnohem lepší u našeho hráče a tak první důležitá výhra putovala na konto 

domácích.Vláďa zahrál třináct klacků přes čtyřista a výborně rozehrál tento zápas.Druhý šel na plány za 

domácí Pepa.Ten se vrátil na kuželnu po roce a půl a do soutěže skoro po pěti letech.Opět si náš hráč 

nechal soupeře utéct při hře do plných.Naštěstí mu sedla dorážka,dnes nejlépe ze všech a stejně jako jeho 

spoluhráč dokázal své manko z plných dohnat a nakonec i vyhrát.K větší radosti mu snad chyběla jedna 

kuželka ke čtyřstovce ale i tak byl jeho návrat do hry z říše snů.Třetí šel na plány David.Opět se opakovala 

historie a náš hráč ztrácel hodně do plných.Ovšem i jemu ale sedla dorážka a posledními hody celého duelu 

i třetí náš hráč dokonal obrat a tak i třetí výhra byla naše.Za rozhodnutého stavu nastoupil do posledního 

duelu náš kapitán Milan.Jako jedinný z našich si dokázal uhrát rozhodující náskok při hře do plných a pak si v 

poklidu v dorážce došel pro poslední body.Hosté tak domů odjížděli s nepopulárním kanárem. 

 náhradníci:  1. start  VAŠKO Jozef 


