
domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 31/10      hosté: KK Chemie Sokolov C 

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

HORNOVÁ Andrea      284  122  406  8    SEKÁČOVÁ Xenie            291  115  406 11                                                       

ČEPILA Karel ml.            267   96  363 12    KORBELOVÁ Libuše r.    268  123  391  7                                                               

SMRŽ Petr                      262  124  386  7     NOVÝ Jiří                          272  131  403  8                                                                    

ZIGAL Pavel                    280  116  396  4     POLLNEROVÁ Helena    257  115  372 13                                                         

body:  3        celkem: 1093  458 1551 31           body:  7    celkem: 1088  484 1572 39 

                   Vítězí KK Chemie Sokolov C poměrem 7 : 3 . 

Tak ani tento domácí zápas našim nevyšel . Ze čtyř po sobě domácích zápasů uhráli pouze jednu 

výhru.Bohužel to nebylo v tomto případě.Na úvod za naše zahrála Andrea.Ta se letos poprvé ukázala 

na plánech a navedla si vůbec špatně.Jenom škoda toho průhozu do plných na první dráze.Mohlo to 

být na konci o něco veselejší.Ale i její soupeřka zahrála výborně.Obzvláště za 226 na druhé dráze si 

zasloužila bodovat.Nakonec se obě rozešli smírně a obě za 406 brali po bodu.To byl solidní začátek. 

Druhý si po pauze zahrál kapitán Karel. Ten se soupeřkou držel pevně krok do plných.V těch prohrál o 

jednu kuželku. Ovšem kde silně pokulhával, to byla dorážka. Bez čtyř kuželek stovka to je hodně 

slabé. Toho jeho soupeřka využila a výsledkem je prohra našeho hráče o osm a dvacet kuželek. Navíc 

363 doma je opravdu hodně málo. Třetí s zahrál Petr. Na první dráze uhrál 201 přesto zaostával za 

soupeřem o šest kuželek. Na druhé dráze to vypadalo  s našim hráčem nadějně po první hodu 

v dorážce,to dal celou devítku a srovnal se soupeřem krok. Bohužel jenom na chvilku a opět to byl 

hostující hráč, který se radoval za body, když jako třetí hráč přehodil čtyřstovku. Co bylo, ale horší tak 

byl náskok hostů v kuželkách před závěrečnou dvojící. Ztráta našich činila pětačtyřicet kuželek a tak 

byl před našim posledním hráčem Pavlem opravdu těžké úkoly. Za prvé vyhrát a za druhé smazat 

ztrátu aby se uhrála alespoň plichta. Po prvních plných to s našimi nadějemi vypadalo slušně. Pavel 

vedl o devatenáct kuželek. Bohužel v dorážce soupeřka zabrala a po půlce to byla vzájemná plichta 

194-194. A to ji náš hráč dohnal posledním hodem. Ve druhých plných Pavel nahrál o pět kuželek víc 

a s celkovou plichtou to vypadalo špatně. Sice ještě náš hráč dokázal své vedení v dorážce navýšit, ale 

„jenom“ o čtyřiadvacet kuželek,  což bylo v konečném součtu pořád málo. Pavel tedy vítězí, ale 

celkovou výhru se vezou domů hosté .Takže naši opět doma ztrácí a teď už budou muset konečně 

zabrat aby si ten podzim úplně nezpackali. 


