4.11.2017 Třebíč obrala první Zábřeh a domácí tak poprvé klopýtli
KK Zábřeh - TJ Třebíč 3:5 (3395:3464)
Jasným šlágrem 7. kola 1. kuželkářské ligy mužů byl souboj prvního Zábřehu a druhé
Třebíče. Zábřeh zatím v soutěži neztratil ani bod a staví na výborných výkonech bratrů Sittů a
také Tomáše Dražila. Třebíčští ovšem v sobotu předvedli větší vyrovnanost výkonů a tím se
jim povedlo sílu domácího trojbloku eliminovat.
Tomáše Dražila zkusil v úvodu utkání potrápit Petr Dobeš, ale dorážka Péťovi nesedla podle
představ a lepší plné jednoduše na Tomáše nestačily (571:558). Jiří Flídr získal proti
Mojmírovi Novotnému první dráhu, ale to bylo z jeho strany vše, ve zbytku duelu byl Mojmír
lepší a získal pro Třebíč první bod (532:577). Srovnáno 1:1, hosté vedou o 32 kuželek. Střed
zápasu svedl proti sobě Martina Sittu a Dalibora Langa, na vedlejších drahách soupeřili
Zdeněk Švub a Robert Pevný. Dalibor se proti jasnému favoritovi poměrně dobře držel,
v plných byl dokonce lepší, jenže Martin v důležitých okamžicích dorážky vždy zahrál sérii
devítek a náhozem utkání souboj opanoval (618:570). O Robertově výhře rozhodly už slušné
první tři dráhy, poslední třicítka mu však nevyšla optimálně a Zdeněk tak kosmeticky upravil
skóre (538:566). Stále nerozhodně, 2:2, ale už jen 12 kuželek ve prospěch Třebíče. Tedy
napínavá a vyrovnaná zápletka před závěrečnou čtveřicí. Ovšem tradiční třebíčští zadáci
zvládli svou úlohu perfektně. Kamil Nestrojil od prvních hodů ukazoval domácímu Marku
Ollingerovi záda, skvělé plné doplněné jistou dorážkou znamenaly další šestistovku pro
Kamila, a tím i bod pro Třebíč a hlavně uklidňující porci kuželek na konto hostí (536:602).
Václav Rypel tak mohl hrát proti Josefu Sittovi poměrně vpohodě. Vašek předvedl výtečnou
dorážku a o bod ho připravila hlavně slabší hra do plných, protože Pepa svůj vyrovnaný
výkon vyšponoval až na šestistovku (600:591).
Třebíči se tedy jako prvnímu týmu povedlo Zábřeh připravit o body. Hosté dokázali využít
výpadku slabší trojice domácích, byli lepší ve hře do plných a byli výrazně efektivnější
v dorážce, kde sice nastřádali o 13 chyb více než domácí, přesto v dorážce porazili o 9
kuželek více. V tabulce se ovšem na předních místech nic nemění, stále vede Zábřeh, ale už
jen s jednobodovým náskokem na druhou Třebíč.

