23.9.2017 Třebíč má s Jičínem domácí remízy nacvičené
TJ Třebíč – SKK Jičín 4:4 (3449:3473)
Třebíčským kuželkářům začala sezona až druhým kolem (duel 1. kola ve Valašském Meziříčí
je odložen na 7.10.) na domácí kuželně proti celku Jičína. Hosté dokázali v Třebíči na jaře
ukořistit bod za remízu a stejně se oběma týmům dařilo i tentokrát.
Zápas odstartoval soubojem benjamínků Petr Dobeš ml. - Jaroslav Soukup ml., souběžně hráli
Jiří Mikoláš a Pavel Louda. Jarda se pustil do Petra zostra a získal první dráhu, ale pak
převzal otěže zkušenější Petr a kvalitní dorážkou získal bod (596:564). Jirkovi –
novopečenému otci – se utkání nezdařilo dle představ a Pavel pěkným náhozem připisuje bod
pro Jičín (529:587). Stav 1:1 a 26 kuželek pro hosty. Prostředek utkání sehrály dvojice
Mojmír Novotný-Josef Vejvara a Robert Pevný-Jan Ringel. Mojmírovi se povedla první
půlka, ale slabým výkonem ve druhé půlce daroval bod Pepovi (555:577). Honza se Roberta
držel jako klíště a rozuzlení přišlo až v posledních plných, kde si Robert nastřádal luxusní
náskok a náhozem utkání dává domácím bod (607:584). Stále srovnáno, 2:2 a 25 kuželek pro
hosty. Tradiční závěrečná třebíčská dvojice Václav Rypel a Kamil Nestrojil se tedy proti
Lukášovi Vikovi a Jaroslavu Soukupovi staršímu nenudila. V napínavé koncovce se Kamilovi
vyvedla třetí dráha, která rozhodla o jeho výhře nad Jardou (588:566). Vašek si dovolil menší
výpadek na druhé dráze, přesto se mu povedlo ukořistit 2,5 dílčích bodů nad Lukášem, které
navzdory celkovému menšímu náhozu rozhodly o bodu pro Třebíč (574:595 – na dráhy
2,5:1,5).
Domácí dokázali ve čtyřech duelech zvítězit, hosté však celkově porazili větší počet kuželek a
v konečném účtování si tedy obě družstva připisují 1 bod do tabulky za remízu 4:4. O plný
bodový zisk se Třebíč pokusí v sobotu 30.9., kdy v rámci 3. kola zajíždí na kuželnu nováčka
1.ligy – TJ Sokol Duchcov. Další domácí zápas pak sehrají třebíčští v sobotu 14.10. proti
SKK Hořice.

