
  domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 16/01        hosté: NAUTILUS Chodov A 

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

KLOFANDA Jiří            263  104  367 15    VAŠKO Jozef                 267  108  375  8                                                                        

ČEPILA Karel ml.         266  106  372  8     ŠTĚPÁNKOVÁ Anna     260   93  353 16                                                                    

SMRŽ Petr                   279  114  393  9     HRUŠKA David               271  104  375  8                                                                                 

FUKOVÁ Veronika      285  124  409 11   PAVELKA Vladimír        244  117  361  5                                                                  

body:  8      celkem: 1093  448 1541 43        body:  2    celkem: 1042  422 1464 37 

                    Vítězí NAUTILUS Chodov B poměrem 8 : 2 . 

  náhradníci:  1. Start náhradníka ŠTĚPÁNKOVÁ Anna 

Odveta za podzim se povedla béčku i s úroky.Domácí tým využil toho ,že jejich soupeř nastoupil 

v hodně pozměněné sestavě vynucené zraněním a nemocí hráčů základní sestavy ,které k odehrání 

zápasu muselo povolat dva náhradníky.První si zahráli Jirka a Pepa. Byl to duel dvou rozdílných 

polovin ,když v té první dominoval hráč domácích a ve druhé se povedlo Pepovi s štěstím zápas otočit 

v jeho prospěch.Do druhého duelu nastoupili Karel a Anička. Hosté v tomto případě museli využít 

možnosti povolat posilu z céčka nautilusu.I tento zápas vypadal zpočátku jasně pro domácího 

hráče.Ve druhé polovině však nečekaně zvolnil a nakonec z toho bylo i trošku drama.Anička se sice 

hodně snažila, ale obrat se jí už nezadařil. Třetí šli na plány Petr a David. Opět to byl domácí hráč, 

který tahal za delší konec provazu a na rozdíl od jeho předchozích spoluhráčů, žádné drama 

nepřipustil a celkem v poklidu dovedl svůj mač do vítězného konce a domácí se tak před poslední 

dvojicí ujali vedení v zápase 4-2. V té si zahráli Veronika a Vláďa. Znovu to byla domácí hráčka, která 

si vedla mnohem lépe než-li její soupeř. Obzvláště do plných byl mezi nimi až nečekaně velký rozdíl.   

V dorážce pak hostující hráč držel krok, ale to už bylo pozdě. Takže i poslední duel vyhráli domácí, 

jejich hráčka se dostala jako jediná přes čtyři kila a potvrdila tak výhru domácího týmu. 


