20.1.2018 Valaši si odváží z Třebíče bod
TJ Třebíč – TJ Valašské Meziříčí 4:4 (3458:3408)
Stejně jako na podzim se první domácí utkání Třebíči nepovedlo podle představ. Skvěle
rozehraný zápas třebíčští nedotáhli do vítězného konce a v souboji s Valašským Meziříčím
dochází k dělbě bodů.
Úvodní runda patřila jasně domácím. Petr Dobeš šlapal jako hodinky, na jeho výtečný výkon
byl Radim Metelka krátký. Perfektní plné doplněné bezchybnou dorážkou katapultovaly
Péťův nához hodně vysoko (643:571). Také Dalibor Lang předváděl solidní hru a v závěru
ještě přidal, čímž odrazil možné ambice hostujícího Michala Jurošky na úspěch (586:554).
Vedení 2:0 o 104 kuželek vypadalo hodně slibně. V duelu Jiří Mikoláš-Vladimír Výrek se
v plných mnohem lépe dařilo hostujícímu Vláďovi, v dorážce naopak Jirka manko stahoval,
ale ve finálovém součtu na tom byl Jirka přece jen o kousek hůř (533:537). Optimální formu
zatím hledá Mojmír Novotný, proti Danielu Šefrovi sice začal velmi slušně, nicméně jedny
kvalitní plné nestačí. Zbytek zápasu byl pro Mojmíra rozpačitý a bod tak po zásluze bere Dan
(546:564). Rázem je srovnáno 2:2, byť kuželek je stále ještě relativně dost (+82) ve prospěch
domácích. Při zdravotní absenci Kamila Nestrojila měla závěrečná třebíčská dvojice složení
Václav Rypel a Robert Pevný, proti nastoupili tradiční valašští zadáci Dalibor Jandík a Tomáš
Cabák. Vašek sehrál s Daliborem velice vyrovnanou bitvu, bohužel těsně o 1 kuželku
prohrává 2 dráhy, na jedné dráze jen remizuje a celkově je z toho bod pro hosty (579:593). A
také v posledním duelu byl lepší valašský hráč, Tomáš těžil z výborné hry do plných a
Roberta zdolal již po třech drahách, v závěru Robert jen drobně korigoval stav (571:589).
Hosté tedy získali 4 dílčí body, domácí zase nahráli celkově více kuželek a výsledkem je
remíza. Třebíč zůstává druhá v tabulce, ale na vedoucí Dobřany už ztrácí 2 body. Po pauze,
kterou vyplní Krajská mistrovství jednotlivců, budou ligové soutěže pokračovat v sobotu
3.února, Třebíč vycestuje do Jičína.

