
 

domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 17/12      hosté: KK Chemie Sokolov B 

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

FUKOVÁ Veronika     292  112  404 12    KOUTECKÁ Hana              286  130  416  8                                                                    

SMRŽ Petr                   269  106  375 12    KOVAČÍKOVÁ Růžena r.  255  114  369  4                                                    

KLOFANDA Jiří            289  107  396 11    STEJSKALOVÁ Jitka           269  101  370 16                                                            

ZIGAL Pavel                 256    99  355 13    KOHOUTKOVÁ Jana          266  116  382  6                                                                

body:  4     celkem: 1106  424 1530 48             body:  6    celkem: 1076  461 1537 34 

                   Vítězí KK Chemie Sokolov B poměrem 6 : 4 . 

Přestože měli naši tento zápas solidně rozehraný, opět jej nedokázali dotáhnout do vítězného konce. 

První hrála Veronika. Do plných soupeřku porazila celkem o šest kuželek. Jenže v dorážkách si vybrala na 

každé dráze jednou slabší chvilku a to stačilo soupeřce na to aby naši hráčku v konečném součtu 

porazila. Škoda, naše hráčka to měla velmi slušně rozehrané. A výhra nebyla tak daleko. Druhý šel do 

boje náš Petr. Také on soupeřku poráží do plných. A to o čtrnáct kuželek. Dorážka to byl opět velký boj 

našeho hráče s každou doraženou devítkou. I díky tomu v ní na soupeřku ztrácel. Naštěstí  vedení 

z plných se ukázalo být dostatečně velké na to aby ve finále uhrál první naši výhru. Třetí nastoupil Jirka. 

Opět náš hráč utíká soupeřce do plných. O dvacet kuželek.Tentokrát v dorážce si náš hráč své vedení 

pohlídal a ještě dalších šest kuželek k dobru uhrál. Takže po třech dvojicích vedeme 4-2 a máme k dobru 

20 kuželek. Solidní výchozí pozice pro našeho posledního hráče Pavla. Ten ale, k naší smůle, neměl dnes 

vůbec svůj den.Do plných ,které byly z jeho strany velmi utrápené, ztratil deset kuželek.To mu poté 

nepřidalo zrovna moc klidu do následujících dorážek.V těch jeho trápení pokračovalo až to nakonec 

vyústilo v porážku našeho hráče o sedmadvacet kuželek. To ovšem znamenalo ,že nejenom že hosté 

srovnávají na 4-4 ,ale k naší smůle uhráli u dva body ze lepší skóre a naši tak odcházejí z tohoto zápasu 

s prázdnou, čímž končí podzimní část letošního ročníku s jedinou výhrou na svém kontě,což je škoda, 

protože některé zápas prohráli opravdu smolně,na což se ale historie ptát nebude. 


