
Naši v tomto zápase vyzvali své soupeře v boji o průběžné vedení v tabulce družstev. Jako první 

nastoupil Vláďa. Do plných soupeře poráží o tucet kuželek. Ještě lepší to bylo v dorážkách, kde byl náš 

hráč lepší sopupeře o tři devítky. I díky tomu uhrál první body a náskok devětatřiceti kuželek. Navíc se 

jako první dostal přes čtyřstovku. Druhý šel na plány Milan. Tomu dnes nevyšly plné, ve kterých na 

soupeře hodně ztrácel. Tady byl horší o čtyřiatřicet kuželek, což mělo na konečný výsledek velký vliv. 

V dorážkách pak Milan se soupeřem držel krok mnohem lépe a byl v nich horší pouze o pět kuželek.               

V konečném součtu pak náš hráč i když o tři kuželky překonal čtyřstovku, se soupeřem prohrává o 

devětatřicet kuželek, čímž hosté srovnávají stav na 2-2 a rozdíl v kuželkách je nula. Tím pádem  i 

druhá polovina duelů slibovala napínavý boj. Třetí šel do boje Martin, lídr mezi hráči celé soutěže. Do 

plných se jej soupeřka prakticky držela a ztratila pouze sedm kuželek i když hlavně díky výkonu na její 

druhé dráze. Ovšem v dorážkách byl náš hráč mnohem jistější o čemž svědčí i výkon stošedesát 

poražených kuželek, díky čemuž se dostal na výkon pětapadesáti kuželek přes čtyřstovku. Jeho 

soupeřce chyběla jedna kuželky do čtyř set a tak body bere náš hráč a k tomu připravil svému 

poslednímu spoluhráči i velmi nadějný náskok šestapadesáti kuželek. Takže to bylo na Marcelovi jak 

s tímto náskokem naloží. Do plných našemu hráči chyběla nakonec jedna kuželka do tří set a díky 

tomu na něj soupeř ztrácel jednadvacet kuželek. V dorážkách se soupeř snažil své manko stahovat, 

ale povedlo se mu ubrat poze osm kuželke z jeho manka. Marcel se jako náš čtvrtý hráč dostává přes 

čtyřistovku,o devatenáct kuželek a protože soupeř byl  v konečném součtu o třináct kuželek horší         

i poslední bodíky berou naši. Tím poráží soupeře 8-2 a díky lepšímu skóre v pomocných kuželkách 

vystřídali své soupeře ve vedení v průběžné tabulce KLNK .A dnes i atakovali sedmnáctistovku na 

domácí kuželně, do které jim chyběly tři kuželky. 

 


