
  domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 18/09        hosté: NAUTILUS Chodov B  

 jméno hráče                    pln  dor  cel ch             jméno hráče          pln  dor  cel ch                                          
 PAVELKA Vladimír        295  106  401  7    FUKOVÁ Veronika        263  114  377 8                                                     
 HRUŠKA David               288  107  395 8      ČEPILA Karel ml.           276   108  384 6                                          
 VAŠKO Jozef                   272  113  385  5     SMRŽ Petr                     271  116  387 6                                   
 REWCZUK Marcel         286  104  390  9     KLOFANDA Jiří               265   91  356 10                                             
 body:  8    celkem: 1141  430 1571 34       body:  2    celkem: 1075  429 1504 30 

                     Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 8 : 2 . 

Jako tradičně začal nový ročník soutěže derby mezi áčkem a béčkem.První si zahráli 

Vláďa a Veronika. Domácí hráč si zkušeně pohlídal plné a to se mu do další části duelu 

náramně hodilo. Jako jediný se dnes dostal přes čtyřstovku. Veronika se sice snažila 

ztrátu z plných v dorážce dohnat, ale přes veškerou snahu ubrala ze ztráty pouze osm 

kuželek a to na body dnes nestačilo. Druzí šli na plány David a kapitán hostí Karel. I tady 

byl domácí hráč lepší při hře do plných a to o dvanáct kuželek. V dorážce byl hráč hostí 

lepší Davida o jednu kuželku a to na body bylo opět málo. Takže po půlce vede áčko už  

4-0 a mělo i slušný náskok pětatřiceti kuželek. Třetí si zahráli Pepa a Petr. Tentokráte si 

hostující hráč nenechal svého soupeře při hře do plných utéct ,když byl horší o jednu 

kuželku. V dorážce pak Petr zahrál o tři kuželky více než-li Pepa a to znamenalo, že uhrál 

body za výhru pro svůj tým. Nutno dodat ,že výkon obou hráčů negativně ovlivnila druhá 

dráha,která při dorážce domácího hráče začala zlobit a plynulost hry obou hráčů tak byla 

narušena. Naštěstí se dvojka po odehrání tohoto duelu umoudřila a mohla tak na plány 

nastoupit čtvrtá dvojice ve složení Marcel a Jirka. Opět to byl domácí hráč, kdo lépe 

zvládl hru do plných a to o jednadvacet kuželek. Navíc Jirkovi nešla dnes ani dorážka a 

tak byl nakonec čuldou. To hrálo do karet Marcelovi, který přes to že dnes zdaleka 

neukázal co v něm je, v poklidu uhrál poslední body pro domácí tým a ten tak docela 

jasně poráží své kolegy z béčka. Bylo vidět že se sezóna teprve rozjíždí, ale přesto jsme 

viděli zajímavé duely. 


