
domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 27/03      hosté: KK Chemie Sokolov A  

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

 KLOFANDA Jiří        285  125  410  9    ČÍŽ Vladimír         285  130  415  7 
 FUKOVÁ Veronika      274  128  402 10    RUMAN Miloslav       287  134  421  9 

 ČEPILA Karel ml.     260  132  392  5    PICHRT Aleš          273  114  387 11 
 SMRŽ Petr            272  131  403  3    KRŮTA Přemysl        266  132  398  9 
 body:  4    celkem: 1091  516 1607 27    body:  6    celkem: 1111  510 1621 36 

                  Vítězí KK Chemie Sokolov A poměrem 6 : 4 . 

Jeden z nejlepších domácích výkonů, které béčko předvedlo a stejně to na výhru 

nestačilo. První si zahrál Jirka. Ten na první dráze na soupeře trochu víc 

ztratil. Ale zlepšená hra po změně drah, přinesla v závěru velké drama a boj    

o konečného vítěze.Jirka se vrátil do boje o výhru dvěma devítkami za sebou 

v dorážce. Jenže pak přišel zádrhel na králi, který třikrát netrefil a nakonec 

ještě nedal existenc a soupeř jej porazil posledním hodem do plných. Škoda tady 

byla velká šance na bodíky. Přesto Jirka zahrál výborně, akorát ta třešnička 

tomu chyběla. Druhá hrála Veronika. První dráha byla jako z partesu a soupeře 

docela jasně válcovala. Po půlce se tak zdálo, že si jistě dojde pro body. Jenže 

zdání často klame. Verča se na druhé dráze nemohla chytit, kdežto její soupeř 

našel na jedničce tu správnou ulici a když si naše hráčka v závěru špatně 

otevřela, tak soupeř nabízenou šancí nepohrdnul a poráží naši hráčku            

o devatenáct kuželek. I Verča se dostala přes čtyřstovku, ale měla to po první 

dráze rozehrané mnohem lépe. Naši tak po dvou duelech prohrávají 0-4             

o čtyřiadvacet kuželek. Třetí šel na plac kapitán Karel. Ten měl jasný úkol 

vyhrát aby byla ještě šance na celkovou výhru. No a zpočátku to nevypadalo na 

žádnou slávu. Hlavně do plných tam pokaždé ztrácel. Naštěstí duely často 

rozhoduje dorážka a v té byl Karel jasně lepší a výhrou vykřesal naději pro svůj 

tým. Poslední šel na plány Petr. Opět musel vyhrát a ještě stáhnout manko 

devatenácti kuželek. Ten první úkol splnil díky výborné hře beze zbytku. Ten 

druhý úkol bohužel jenom částečně když soupeře porazil o pět kuželek, což bylo 

na celkovou výhru málo. Přesto dnes béčko zahrálo opravdu výborně jako tým. 

Škoda že takhle nehráli celý ročník. Mohli by být na mnohem lepším místě 

v tabulce. 

 


