
   

  domácí: DP Karlovy Vary B       datum: 12/02        hosté: NAUTILUS Chodov A 

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

BEČVÁŘ Ladislav      282   87  369 14    PAVELKA Vladimír     306  113  419  7 

VODEHNAL Vítězslav r 280  121  401  6    HRUŠKA David         282  113  395  8  

SEDLÁK Martin        284  144  428  7    VAŠKO Jozef          295  111  406  6  

HARAŠTA Ivan         291  114  405  6    HRUŠKA Milan         280  125  405  8 

 body:  5    celkem: 1137  466 1603 33    body:  5    celkem: 1163  462 1625 29 

                  Utkání skončilo nerozhodně poměrem 5 : 5 . 

Napínavý zápas až do posledního hodu.První nám to výborně rozjel Vláďa. Zahrál výborné plné i dorážku a 
vybojoval první důležité body a hlavně kuželky k dobru, které se nám v závěru náramně hodily. Druhý šel na 
plány David. Hodně dlouho držel se soupeřem krok.Prakticky a do konce.Až úplně v závěru si špatně otevřel 
poslední devítku a toho soupeř využil k těsné výhře.Třetí se postavil na dráhu Pepa. Ten se po dlouhé době 
ukázal na varské kuželně a nezahrál nakonec vůbec špatně. Jeho soupeř ale zahrál neskutečně první dráhu a 
z toho žil až do úplného závěru. Pepa zahrál obě dráhy stejně po 203 a druhou dokonce i vyhrál, ale ztráta 
z dráhy první byla nad jeho síly. Poslední si zahrál kapitán Milan. Zpočátku se na deskách hledal a po první 
dráze také ztrácel, ale po změně drah postupně srovnával hru a také skóre.A když dohrál tak soupeři chyběl 
poslední hod do tří kuželek a oba na tom byli co se týče skóre stejně. Ale soupeř měl výhodu posledního hodu 
aby potvrdil výhru svého týmu. Jenže i když shodil všechny tři kuželky, nestihl dokonat hod ve stanoveném 
čase a tak zůstala remíza mezi oběma hráči. Což v konečném součtu znamenalo i konečnou remízu mezi týmy 
a tak jsme si domů přivezli velmi cenný bod. 

 


