
     

  domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 23/10                  hosté: Bonro A 

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

ŠANDERA Petr         255   86  341 16     GIERTLOVÁ Marcela     268  133  401  9                                                     

ZIGAL Pavel             282  116  398  8     CHVOJAN Petr                268  124  392  6                                                         

SMRŽ Petr                288  107  395 10    TOUŽIMSKÝ Marcel r.  286  125  411  4                                                 

ČEPILA Karel ml.     255  121  376  4      ŠMÍD Karel                      251   89  340 14                                                       

body:  4    celkem: 1080  430 1510 38       body:  6    celkem: 1073  471 1544 33 

                        Vítězí Bonro A poměrem 6 : 4 . 

Naše béčko se znovu i ve své druhé sezóně nemůže výsledkově prosadit a to ani na domácí kuželně, kde 

letos zatím uhrálo své jediné body nad Katastrem. První si dnes zahrál Petr. Ten byl hodně nervózní a to 

se negativně projevilo na jeho výkonu. Do plných ztratil třináct kuželek a ještě hůře bylo v dorážce, ve 

které až příliš chyboval a výsledkem byla prohra o šedesát kuželek. Navíc se nedostal ani přes 

třistapadesát. Druhý šel na plány Pavel. Ten si vybudoval slušný náskok čtrnácti kuželek při hře do 

plných. V dorážce poté jeho soupeř mohutně stahoval, přesto našemu hráči zbylo po odehrání 

posledního hodu ještě k dobru šest klacků a na konto našich přidal první body. Třetí šel do boje Petr. 

Opět byl náš hráč celkově lepší do plných i když jenom o dvě kuželky. Jenže soupeř o osm kuželek lépe 

zahrál v dorážce a tak  Petr svůj duel prohrál. Před poslední dvojicí tak prohráváme 2-4 a ztrácíme 70 

kuželek. To nebyla zrovna moc výhodná startovací pozice pro našeho poslední hráče kapitána Karla. A 

bylo to taky na plánech vidět, jak moc  sice náš hráč chtěl, ale jeho hře chyběla uvolněnost. To bylo 

zřejmé hlavně do plných. V těch soupeře porazil pouze o čtyři kuželky. A to se jeho sok opravdu nebývale 

stejně jako v dorážce, trápil a dával našemu hráči obrovskou šanci na obrat. Karel pak sice v dorážce 

jasně dominoval a soupeře o dvaatřicet kuželek porazil, ale na celkový obrat to bylo stále málo. Sice 

uhrál body za výhru, ale na kuželky stále na tom byli stále lepší hosté a tak si z Chodova odvážejí dva 

body za výhru. 


