
domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 17/10      hosté: KK Chemie Sokolov B 

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

SMRŽ Petr                 265    97  362 13     BARON Josef                    246  104  350 11                                                              

FUKOVÁ Veronika    262  113  375 12    KOUTECKÁ Hana              275  105  380 11                                                          

ZIGAL Pavel               286  103  389 11    KOVAČÍKOVÁ Růžena r.  277  105  382 11                                                  

KLOFANDA Jiří          271  132  403  4     KOHOUTKOVÁ Jana         272  115  387  8                                                   

body:  8    celkem: 1084  445 1529 40         body:  2    celkem: 1070  429 1499 41 

                Vítězí NAUTILUS Chodov B poměrem 8 : 2 . 

Druhý zápas ročníku a konečně zasloužená výhra. I ten výkon byl docela solidní. První šel na plány Petr. 

Soupeře jasně udolal v plných a v dorážce pak,přes ztrátu sedmi kuželek z náskoku, v poklidu udržel. Jenom 

škoda těch chyb, mohlo to být ještě lepší. Druhá si zahrála Veronika. Ta naopak na soupeřku v plných 

ztrácela a pak se v dorážce hodně snažila své manko dohnat. Zahrála v ní, přes dvanáct chyb , o osm kuželek 

víc ,ale do plných ztrácela kuželek třináct a tak si hosté připisují první bodíky. Třetím našim hráčem byl 

Pavel. Opět to byl náš hráč,který zahrál celkově lépe plné. I když náskok jedné devítky byl docela malý. Ale 

v dorážce náš hráč ztratil na soupeřku jenom dvě kuželky a tak z toho byly opět bodíky pro naše. Poslední si 

zahrál Jirka. Ten měl v rukou osud celého utkání a této role se zhostil na výbornou. Do plných sice na 

soupeřku ztratil jednu kuželku, ale v dorážce jasně dominoval, zahrál jí dnes nejlépe ze všech a po zásluze se 

jako jediný hráč dostal přes čtyřstovku.O tři kuželky a jelikož soupeřce k této metě chybělo kuželek třináct,  

vyplývá z toho jediné rezumé a to ,že naši vyhrávají celkově 8-2 a připisují si první výhru do tabulky. Jediné 

co tak trochu kalí celkový dobrý dojem, je až příliš chyb našich tří prvních hráčů.Tady budou muset hodně 

zapracovat aby se jim toto příště nevymstilo. 


