25.11.2017 Třebíč si poradila s Olomoucí
TJ Třebíč – HKK Olomouc 6:2 (3483:3369)
V desátém kole přivítala první Třebíč na své kuželně předposlední HKK Olomouc. Domácí
bez výrazných potíží potvrdili roli favorita a získali do tabulky 2 za výhru 6:2 o 114 kuželek.
Třebíčské hráče k výhře nasměrovala již úvodní dvojice Petr Dobeš a Jiří Mikoláš. Péťa od
začátku přehrával Jaromíra Hendrycha, hosté v půli sáhli ke střídání a Milan Sekanina sice
vybojoval třetí dráhu, ale závěr opět jasně patřil Péťovi (575:519). Jirkovi vyšla báječně první
půle duelu proti Michalu Albrechtovi, ve druhé půli mu sice nevyšla dorážka, ale přesto uhájil
náskok kuželek a získal domácím další bod (585:571). Vedeme 2:0 o 70 kuželek. Další dvě
kuželky navrch na třebíčské konto přidal Mojmír Novotný, jenže proti Matouši Krajzingerovi
prohrál tři dráhy (dvě z nich o jedinou kuželku) a tak patří bod hanákům (576:574 – na sety
1:3). V souboji Robert Pevný-Martin Rédr patřil úvod Martinovi, Robert se do tempa dostával
zvolna. Ovšem pak se domácí mašina rozjela na plné obrátky a v závěru už byla
k nezastavení, famózní poslední dráhou (114+62=176) přidal Robert další slušnou porci
kuželek k dobru a Martina jasně přehrál (592:551). 3:1 o 113 kuželek, dobrá pozice pro
závěrečnou dvojici. V té se tradičně představili Václav Rypel a Kamil Nestrojil, hosté nasadili
Jiřího Němce a Kamila Bartoše. Vaškovi vycházely plné, bohužel v dorážce to nebylo ono.
Naopak Jirkovi dorážka sedla (nejlepší dorážka utkání) a s přehledem získává druhý bod pro
Olomouc (534:613). Naštěstí pro domácí nebyla Jirkova šestistovka jediná v utkání, tu druhou
zaznamenal domácí Kamil, když díky krásným plným i jistou dorážkou nedal šanci
hostujícímu Kamilovi a nakoulel nejlepší nához utkání (621:541).
Třebíč zůstává po 10. kole na čele tabulky. O titulu „půlmistra“ se rozhodne v posledním
podzimním kole, ve kterém příští sobotu 2.12. od 15:00 přivítá druhý celek prvního – Klokani
CB Dobřany budou hostit Třebíč a vítěz utkání přezimuje na vrcholu. Držme palce!

