
 

  domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 18/12      hosté: KK Chemie Sokolov C 

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

PAVELKA Vladimír     297  115  412  7    PAZDEROVÁ Alžběta     251  128  379 11                                                     

HRUŠKA David           299  134  433  7    POLLNEROVÁ Helena    262   86  348 17                                                    

HAVEL Martin            274  141  415  4    KORBELOVÁ Libuše r.    274   96  370 10                                                        

HRUŠKA Milan           287  100  387  8    SEKÁČOVÁ Xenie            257  124  381  9                                                 

body: 10    celkem: 1157  490 1647 26    body:  0    celkem: 1044  434 1478 47  

                   Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 10 : 0 . 

V posledním podzimním zápase, naši dokonale využili výhody domácí kuželny a v pohodě uhráli jasnou 

výhru.První šel na plány Vláďa. Výrazně utekl soupeřce při hře do plných, celkem o šestačtyřicet kuželek, 

což mu poté v stačilo aby v poklidu uhrál, přestože v dorážce z náskoku třináct kuželek ztratil, první naše 

body.Druhý šel na plac David. Ten si letošní nejlepší výkon ponechal na dnešní den. Do plných mu 

chyběla jedna kuželka ke třístovce. Díky tomu utíká soupeřce v plných o sedmatřicet kuželek. I dorážka 

z jeho strany byla excelentní. A nakonec se dostal třiatřicet kuželek přes čtyřstovku. To jeho soupeřka se 

trápila a díky tomu náš hráč vyhrál pětaosmdesát kuželek.Třetí šel na plány Martin. Do plných se trochu 

víc trápil a nahrál v nich úplně stejně jako jeho soupeřka. Opět se ukázala výhoda domácí kuželny 

v dorážce.V té náš hráč uhrál sto čtyřicet jedna a o pětačtyřicet kuželek v ní soupeřku porazil. Takže po 

třech dvojicích vedeme 6-0a také v kuželkách máme prakticky nedostižný náskok. Do poslední dvojice 

nastoupil náš kapitán Milan. Ten se na dráze trochu hledal. Sice plné nebyly špatné, díky nim utíká 

soupeřce o třicet kuželek, což se mu v dorážkách přenáramně hodilo, jelikož v té mu to dnes moc nešlo. 

Dal  rovnou stovku což bylo o čtyřiadvacet kuželek méně než dala jeho soupeřka. Naštěstí mu ještě šest 

kuželek z plných zbylo a také poslední duel vyhrál náš hráč. Díky tomu si hosté domů odvážejí kanára. 


