30.9.2017 Paní Štěstěna dopřála Třebíči výhru o 1 kuželku
TJ Sokol Duchcov - TJ Třebíč 3:5 (3376:3377)
Krásu i krutost kuželkářského sportu nabídlo utkání 3.kola mezi Duchcovem a Třebíčí. Kterak
z jasného vývoje utkání udělat infarktovou záležitost předvedli především hosté, ale i domácí
dotahováci vytvořili výtečnou podívanou.
Vše odstartovali Josef Pecha proti Petru Dobešovi a Jakub Dařílek proti Mojmíru Novotnému.
Petr od začátku převyšoval svého soupeře, duchcovským nepomohlo ani střídání a Třebíč
přesvědčivě získává první bod (513:605). Mezitím Mojmír dokonale využil toho, že Jakub
neměl den a hrou bez fíku přidal hostům druhý bod (533:565). Ideální třetina, vedeme 2:0 o
124 kuželek. Netradičně uprostřed sestavy nastoupil Kamil Nestrojil, proti Miloši Civínovi
bohužel nepředvedl všechno své umění a těsně prohrává (573:569). Robert Pevný po slabším
začátku naštěstí chytil správné tempo a proti ex-třebíčskému Zdeňkovi Zahrádkovi se jasně
prosadil (513:585). Před závěrečnými duely je stav 1:3 a 192 kuželek ve prospěch Třebíče. Na
domácí Duchcov by si vsadil už asi jen nenapravitelný hazardér. Ale že kuželky se hrají až do
posledního hodu přesvědčili publikum domácí Tomáš Štraicher a Zdeněk Ransdorf. Oba
předváděli hru vysoké úrovně, skvělé plné doplňovali perfektní dorážkou. Václav Rypel ani
Dalibor Lang domácím nestačili a náskok se povážlivě tenčil. Dalibora v půlce vystřídal
Lukáš Toman, ale ani on se s duchcovskými dráhami nemohl srovnat. Vašek naštěstí
zabodoval na třetí dráze (180), ale závěr opět patřil duchcovským. V poslední dorážce se
počítala každá kuželka, Duchcov již smáznul všechen třebíčský náskok. Naštěstí 2 hody před
koncem si Lukáš vzpomněl, jak se hází devítka a navzdory celkovému slabému náhozu
vpodstatě „rozhodl“ o nejtěsnější možné výhře pro Třebíč. Domácím nebyly nic platné skvělé
náhozy obou dotahováků 622 kuželek: Tomáš – Vašek (622:588), Zdeněk – Dalibor+Lukáš
(622:465).
Nečekané drama a krutý výsledek pro domácí Duchcov, naopak Třebíč si připisuje první
výhru v ročníku. Snad ji potvrdí příští týden v sobotu 7.10. ve Valašském Meziříčí, kde od
16:00 proběhne dohrávka 1.kola. Držme palce!

