
 

Tak i třetí zápas byl duel mezi týmy Nautilusu.Tentokráte céčko vyzvalo áčko.Hostující tým si dovolil luxus nechat 

stát dva lídry jejich minulého zápasu a nasadit dva další hráče ze soupisky,kteří minule nehráli.To domácí 

neponechali nic na náhodě a nasadili to nejlepší co ve svém kádru mají.První si zahráli Jana  a Vláďa.Domácí hráčka 

ztrácela na soupeře pouze do plných.Také dílem toho, že dala i průhozy,což nakonec znamenalo ztrátu do plných 

devětadvaceti kuželek. A to bylo pro konečné číslo velmi důležité, jelikož v dorážce oba zahráli stejných 

stopětadvacet. Tím pádem první body bere hostující hráč a náskok v kuželkách hostí je i díky devatenácti kuželkám 

přes čtyřstovku, které Vláďa zvládnul plus dvacet devět pro hosty. Druzí hráli Anička a Milan.Domácí hráčka minule 

zvládla přehodit čtyřstovku a byla lídrem svého týmu,kdežto jejímu  soupeři minulý zápas nevyšel a byl naopak 

čuldou svého týmu.Takže jsmebyla právem zvědavi ,co že oba na plánech předvedou.První plné Milan opět nezvládl 

a dal jenom sto devatenáct.To Anička se pochlapila a dala o dvaadvacet kuželek více. I v dorážce hrála domácí 

hráčka mnohem lépe soupeře, to když dorazila osmdesát kuželek ,tak přesto že Milan dorazil sedm devítek její 

vedení narostlo o  dalších sedmnáct kuželek.Takže po půli už vede o devětatřicet kuželek. Aby taky ne když se jí 

povedlo dát dvěstědvacet jedna.Takže po půlceto s hráčem hostí nevypadalo moc růžově. Změna drah,ale domácí 

hráčce moc nesedla. Do plných sice dala sto třicet dva, ale tři kuželky z vedení ztratila. Také dorážka jí nesedla a 

k pěti devítkám jí chyběly dvě kuželky.To Milan zopakoval svých sedm devítek z dráhy první a dalších dvacet kuželek 

z manka z dráhy první ubral. Ve finále sice vítězí Anička za výkon čtyři kuželky pod čtyřstovkou o šestnáct kuželek , 

ale měla to rozjeté na mnohem  lepší číslo. Díky tomu je tedy stav srovnán na 2-2 a o třináct  kuželek vedou hosté. 

Třetí šli na plány Andrea a David.Úvodní plné zládl David na výbornou když mu tři kuželky chyběli ke sto padesáti  a 

ujal se vedení deseti kuželek. Mnohem větší náskok pak získal v následné dorážce.Tam mu chyběli tři kuželky 

k sedmdesátce a i díky tomu, že si Andrea jednu devítku otevřela čestíkem se dvěma asistenty, utekl soupeřce  o 

dalších šestačtyřicet kuželek. Takže po půlce má hostující hráč náskok šestatřiceti kuželek. Změna drah, ale sedla 

lépe domácí hráčce a začala soupeři nepříjemně zatápět. Do plných umázla deset kuželek ze ztráty a také v dorážce 

dlouho stahovala své manko.K její smůle ,se ale v závěru trochu zasekla a toho David zkušeně využil ke zklidnění 

situce v jeho prostpěch a díky jedenácti kuželkám přes čtyřstovku, uhrál dva body pro svůj tým. Andrea přes 

veškerou snahu dokázala ubrat ze své  ztráty z dráhy první  jedenáct kuželek a tak je stav před posledním duelem   

4-2 pro hosty, kteří mají k dobru ještě osmatřicet kuželek.Takže stále bylo i v posledním duelu mezi Leošem a 

Petrem oč hrát. Hnedle úvodní plné hodně zdramatizovali tento duel. Leoš dává stočtyřicet tři a ujímá se vedení o 

deset kuželek.Také v dorážce byl lepší domácí hráč, kterého vidina možného obratu dotáhla k pětasedmdesáti 

poraženým kuželkám, což bylo  o třiatřicet více než dal Petr. To po součtu plných a dorážky znamenalo vedení 

domácího hráče po půlce o čtyřicet tři kuželky, čímž smazal náskok hostí v kuželkách a dokonce se  teď mají domácí 

o pět kuželek více. Ale stále ještě byla před oběma hráči druhá půle mače.Do plných Leoš dáva stodvacet osm což 

bylo o sedm kuželek méně než dal Petr. A najednou hosté vedou o dvě kuželky. Jenže opět Leoš lépe zvládl dorážku 

když mu chyběla jedna kuželka k šesti devítkám.Petr byl sice až do konce stále ve hře, dokonce měl před posledním 

hodem v rukou šanci na konečnou výhru jeho týmu alespoň v kuželách,ale to by musel dorazit pravé tři kuželky 

jedním hodem a jít ještě do plných.Ale to se mu nepodařilo a domácí tak mohli slavit historickou první výhru v A 

skupině. A odnesli to jejich kolegové z áčka.Leoš vyhrál a ještě dokázal o pět kuželek udržet lepší výkon svého týmu 

což znamenalo výhru céčka nad áčkem 6-4. Domácí předvedli vyrovnané výkony všech čtyř hráčků,na což dvě 

čtyřstovky hostí i díky jedné třistapadesátce nestačily. 


