
 domácí: KK Chemie Sokolov C     datum: 23/03        hosté: NAUTILUS Chodov B 

 jméno hráče          pln  dor  cel ch    jménohráče          pln  dor  cel ch 

POLLNEROVÁ Helena    278  102  380 13    HORNOVÁ Andrea       281  116  397 11 
PAŤHA Ladislav       279  122  401  6    KLOFANDA Jiří        298  134  432  6 

KORBELOVÁ Libuše     268   97  365 13    SMRŽ Petr            259  115  374  8 

SEKÁČOVÁ Xénie       307  110  417 11    ZIGAL Pavel          289  108  397 10 
body:  2    celkem: 1132  431 1563 43    body:  8    celkem: 1127  473 1600 27  

                   Vítězí NAUTILUS Chodov B poměrem 8 : 2 . 

Je vidět, že padavá kuželna v Sokolově našim týmům dokonale sedí. Minule zde 

vyhrálo áčko a jejich kolegové z béčka to zde pěkně zopakovali. První hrála 

Andrea. Ta do plných zahrála lépe o tři kuželky a také dorážku zvládla lépe než 

její soupeřka a to o čtrnáct kuželek. Výsledkem byl atak čtyřstovky, který se 

sice o tři kuželky nepovedl, ale hlavní byly první důležité bodíky. Druhý šel na 

plány Jirka. To mu to dnes opravdu sedlo. Už do plných, kdy mu chyběly dvě 

kuželky do třístovky, nahrál na soupeře devatenáct kuželek. V dorážce chyboval 

stejně jako jeho soupeř, přesto své vedení navýšil  o dalších dvanáct kuželek. 

Výsledkem jeho hry byla o dvaatřicet kuželek překonaná čtyřstovka za což bral 

body a hlavně vedení našich navýšil už na plus osmačtyřicet kuželek. To byl hodně 

slušný rozjezd po polovině duelů. Třetí šel na plány Petr. Ten do plných na 

soupeřku ztratil. Ale ne moc, jenom jednu devítku. Ztrátu pak dokázal nejenomže 

v dorážce vymazat, ale ještě jednu devítku navíc k dobru přidal a také on svůj 

duel vyhrál, čímž de facto rozhodl o výhře našeho týmu. Poslední si zahrál Pavel. 

Ten do plných ztratil na soupeřku dvě devítky a v dorážce dvě kuželky. Dohromady 

tedy prohrál o dvacku a dovolil domácí hráčce uhrát čestné bodíky. Ale celkové 

skóre bylo lepší pro naše a tak poslední dva body za větší počet kuželek také 

bereme a vezeme nadějnou výhru 8-2.  

 


