
     

  domácí: KK Chemie Sokolov C     datum: 09/11        hosté: NAUTILUS Chodov B 

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

PAŤHA Ladislav             249  120  369  6     KLOFANDA Jiří         280  115  395  8                                         

PAZDEROVÁ Alžběta    281  114  395  9     ZIGAL Pavel              279   98  377 10                                          

KORBELOVÁ Libuše r.  305  158  463  6     SMRŽ Petr                268   96  364 14                                       

SEKÁČOVÁ Xenie           269  107  376 14    ČEPILA Karel ml.     299  111  410  9                                             

body:  6         celkem: 1104  499 1603 35    body:  4    celkem: 1126  420 1546 41 

                  Vítězí KK Chemie Sokolov C poměrem 6 : 4 . 

Pořád se našim nedaří uhrát letos další body za výhru. I když dnes k tomu relativně nebylo zase až tak 

daleko. Možná trochu jinak nasadit hráče do dvojic, ale to se lehce říká, když je po zápase. První si zahrál 

Jirka. Ke své výhře dal solidní základ ve hře do plných. V těch si vytvořil náskok jednatřiceti kuželek. 

V dorážce sice pět kuželek ztratil, přesto v poklidu uhrál první naše body. Další šel na plány Pavel. Do 

plných byl horší o dvě kuželky. Jenže dnes mu nesedla dorážka a díky deseti chybám ztratil šanci na body 

a celkově prohrává o dvě devítky. Třetí se dostal na dráhy Petr. Ten dneska dostal řádně na frak. Do 

plných ztratil hnedle sedmatřicet kuželek a v dorážce dalších dvaašedesát! Takže celkem prohrává bez 

jedné kuželky o kilo. K jeho malé omluvě musím dodat, že jeho soupeřka ale zahrála excelenntě a dala tři 

klacky přes čtyřistašedesát. Poslední šel na plac kapitán Karel. Tomu sedly náramně plné když mu jedna 

kuželka chyběla ke třístovce. I dorážka se mu povedla a jako jediný se dnes z našich dostal přes čtyři 

stovky. A uhrál také za to dva body. Ale na celkovou výhru to nestačilo a tak opět naše béčko odchází 

z kuželny s prázdnou. 


