
 

   domácí: Team 4M                 datum: 03/12        hosté: NAUTILUS Chodov C 

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

PAPÁNEK Rudolf           287    79  366 17    PRIŠŤÁK Josef                  286  119  405  8                                                           

HOLUBOVÁ Martina     257   96  353 14     HORN Jiří                          274  101  375 17                                                        

MOŽIEŠIK Petr               275    89  364 14    HOVORKOVÁ Ivana         290    80  370 22                                                         

JÍROVSKÝ Marek           278  125  403  2     NÁDVORNÍKOVÁ Eva      261    86  347 17                                                          

body:  2         celkem: 1097  389 1486 47          body:  8    celkem: 1111  386 1497 64 

                   Vítězí NAUTILUS Chodov C poměrem 8 : 2 . 

Naše céčko, si před Mikulášem, přivezlo z Varů poměrně nečekaně body za výhru. První si zahrál Pepa. 

Ten konečně našel ten správný recept na varské desky a předvedl výborný výkon. Do plných sice na 

soupeře ztratil jednu kuželku, jenže v dorážce svého soupeře deklasoval o čtyřicet kuželek čím 

jednoznačně uhrál první naše body. Navíc  k tomu i svou první čtyřstovku a solidní náskok v kuželkách. 

Druhý hrál Jirka. Ten si do plných nahrál vedení o čtrnáct kuželek a o to lépe se mu posléze dýchalo i v 

následné dorážce. I v té nakonec o pět kuželek přehrál svou soupeřku a naši tak po půlce vedli 4-0 měli 

navíc 61 kuželek. Slibný to rozjezd. Třetí si zahrála Ivča. I tentokrát si naše hráčka nenechala soupeře 

odskočit do plných. Ba naopak ,to byla naše hráčka, která je zvládla lépe o patnáct kuželek. V dorážce 

sice měla velkou krizi a hodně hazardovala se svým vedením, přesto ještě šest kuželek ze svého vedení 

uhájila a získala rozhodující body pro naši celkovou výhru. Poslední šla za rozhodnutého stavu na plac 

Evička. Do plných ztratila na soupeře jenom sedmnáct kuželek. Bohužel větší rozdíl byl v dorážce. V té jí 

soupeř hodně utekl. Nakonec naše hráčka prohrála skoro o šedesát kuželek, ale to nic nemohlo změnit 

na naší celkové výhře. 


