
 

     domácí: NAUTILUS Chodov C       datum: 11/12     hosté: Katastrální úřad KVB 

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

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       282  112  394 12    GABRIŠKOVÁ Ivana     262  102  364 13                                            

BAMBOUSKOVÁ Jana     265    83  348 22    ŠKROCH Michal           268  118  386   7                                                     

PRIŠŤÁK Josef                  266  106  372   9    GABRIŠKOVÁ Lucie      273  104  377 12                                                         

VÍTEK Leoš                        278    81  359 18    PAVLÍKOVÁ Edita         221    79  300 15                                                     

body:  6            celkem: 1091  382 1473 61      body:  4    celkem: 1024  403 1427 47 

                   Vítězí NAUTILUS Chodov C poměrem 6 : 4 . 

Poslední zápas podzimní části sezóny si naši nadělili před vánoční pauzou další výhru.Ale museli o ní až 

do konce docela bojovat. První hrála Anička. Do plných soupeřku porazila o dvacet kuželek a také 

v dorážce byla lepší a to kuželek deset.Takže po první dvojici vedeme 2-0 o 30 kuželek. Druhá hrála Jana. 

Té to dnes moc nesedlo. Do plných ztratila tři kuželky. Horší to ale bylo v dorážce. Dvaadvacet chyb a 

ztráta pětatřiceti kuželek a rázem hosté srovnávají na 2-2 a vedou o 8 kuželek. Třetí hrál Pepa. Opět si 

náš hráč nepohlídal plné a ztratil na soupeřku sedm kuželek. V dorážce zabojoval a ze svého manka ubral 

dvě kuželky. Přesto celkově prohrál o pět kuželek. Takže před závěrečnou dvojicí naši prohrávají 2-4 a 

ještě jim chybí 13 kuželek.To neměl moc jednoduchou výchozí pozici náš poslední hráč Leoš. Naštěstí mu 

hodně pomohla jeho soupeřka, která vůbec nezvládla plné. V těch jí náš hráč utekl o padesát sedm 

kuželek a cestu za body tím měl hodně usnadněnou. Snad až moc, protože se v dorážce hodně trápil o 

čemž svědčí jeho osmnáct chyb. Naštěstí ani jeho soupeřka toho zrovna moc v dorážce neukázala a tak 

náš hráč svou výhrou srovnal stav na 4-4 a ještě přidal rozhodující dva body za konečné skóre čímž naši 

obracejí celý zápas ve svůj prospěch. 


