18.3.2017 Napínavý duel v Olomouci zvládla lépe Třebíč
HKK Olomouc - TJ Třebíč 3:5 (3420:3430)
Čtvrtá Olomouc hostila třetí Třebíč a kdo očekával vyrovnaný a napínavý zápas, ten si přišel na své.
Koncovka zápasu rozhodně nebyla určena pro kardiaky a štastnější byli nakonec hosté o 10 kuželek.
Utkání rozehráli olomoučtí Michal Albrecht a Jiří Němec, za Třebíč nastoupili Petr Dobeš a Kamil
Nestrojil. Oba duely měly podobný průběh - hosté se ujali vedení, následně domácí srovnali krok, ale
druhé poloviny náhozů patřily jednoznačně třebíčským. Petr pokořil Michala i šestistovku (570:607),
Kamil si poradil s vadnoucím Jirkou (549:594). Třebíč vede 2:0 o pěkných 82 kuželek. Střed zápasu
obstaraly souboje Karel Zubalík-Mojmír Novotný a Kamil Bartoš-Robert Pevný. I zde se dala
vysledovat jistá podobnost duelů, když vyhráli hráči s menším náhozem, ale s více dílčími body.
Mojmír navzdory tristní hře do plných dokázal vydolovat 2,5 setového bodu a tím i bod pro Třebíč,
přestože Karel nakoulel více (558:542). Robert si hned na první dráze vytvořil hezký náskok 33
kuželek, jenže následující tři dráhy vyhrál Kamil a získal tak domácím první bod (564:565). Třebíč
stále vede, 3:1 o 67 kuželek. Ovšem za Olomouc nastupuje lídr jednotlivců celé ligy Martin Vaněk, a
tak je o zápletku postaráno. Na Martina nastupuje Dalibor Lang, souběžně hraje Radek Havran proti
Václavu Rypelovi. Po první dráze se stav takřka nezměnil, co nahrál Martin proti Daliborovi, to nahrál
Vašek proti Radkovi. Ani druhá dráha nepřinesla výraznou změnu, jen těsně vítězili Dali a Radek.
Třetí dráhy třebíčským nesedly a domácí troubili k obratu, když stáhli 42 kuželek a Třebíč tedy vede
již jen o 24. Dalších 18 stáhli olomoučtí v posledních plných, a začalo dorážkové finále. Průběžný stav
se měnil snad každým hodem, chvilku vedla Olomouc, chvilku Třebíč, vždy jen o pár kuželek. Celou
partii zřejmě rozhodlo Radkovo jedno špatné otevření a ještě horší sražení (nesražení) zbylé figury,
když měl devítku na 6 hodů. Olomoučtí sice oba své duely vyhráli, Martin potvrdil roli favorita a
náhozem utkání přehrál Dalibora (614:565) a Radek navzdory slabé dorážce udolal Vaška (565:557),
ale celkově zbylo Třebíči 10 kuželek navíc a hosté si tak odváží velmi cenné body za výhru 5:3.
Po domácím zaváhání Hvězdy Trnovany proti Hořicím se Třebíč posouvá na průběžné druhé místo
v tabulce, na vedoucí Českou Třebovou ztrácí 3 body, ale má ještě k dobru odložený zápas v Českých
Velenicích. Závěr ligy slibuje další zajímavé okamžiky.

