17.2.2018 Třebíč v Hořicích smírně
SKK Hořice - TJ Třebíč 4:4 (3484:3466)
Pikantní souboj třetího s druhým týmem tabulky přichystalo 16. kolo 1. kuželkářské ligy
mužů. Hořice hostily Třebíč, a přestože hosté měli po dvou třetinách zápasu velmi blízko
k oběma bodům, rozešli se oba soupeři smírně a připisují si do tabulky jeden bod.
Třebíčští měli výborný vstup do utkání. Petr Dobeš měl jistý bod již po třech drahách, kdy
jasně dominoval nad Pavlem Nežádalem a nakonec jen těsně nepřelezl šestistovku (567:598).
Nezvykle v úvodní rundě nastoupil Kamil Nestrojil, aby potrápil hořickou jedničku Dominika
Rumla. Záměr vyšel na jedničku, Kamil si výtečným výkonem do plných nastřádal dostatečný
náskok, který Dominik v dorážce nestáhnul (586:605) Třebíč vede 2:0 o 50 kuželek. Další,
byť menší porci kuželek přidali ve druhém dějství na třebíčské konto Jiří Mikoláš a Robert
Pevný. Jejich souboje s Vojtěchem Tulkou a Radkem Kroupou byly jako na kolotoči, každou
chvilku byl v průběžném vedení někdo jiný. Jirka si rozhodující útok připravil ve třetí dorážce
(71) a celkově Vojtu v dorážce jasně přehrál (562:577). Robert pak získal bod až v napínavé
poslední dorážce a Radka těsně přetlačil (568:572). Vedení 4:0 o 69 znamená jistý bod pro
Třebíč, o druhém bodu rozhodne poslední čtveřice hráčů. Třebíčské o náskok v kuželkách
připravil hořický Jaromír Šklíba, který se od začátku zostra pustil do Dalibora Langa, v půli
vedl o 84 kuželek. Dalibor se poté výrazně zlepšil, ale Jarda nepolevil a náhozem utkání
získal domácím první bod (627:545). Martin Hažva a Václav Rypel pak svedli neuvěřitelně
napínavou bitvu o poslední bod. Vašek lehce ztratil první dráhu o 7 kuželek, druhou dráhu
vyhrál Vašek o 2 kuželky, třetí vyhrál Vašek o 1 kuželku. Stačilo tedy na poslední dráze
remizovat a Třebíč by celkově zvítězila. Vašek lehce ztrácí do plných, ale dorážkou se
dotahuje k Martinovi, bohužel jedna jediná kuželka chyběla a dráhu vyhrává nejtěsnějším
rozdílem Martin. O vítězi duelu rozhodl náskok z 1. dráhy (574:569).
Z nepříznivě rozehraného utkání se Hořicím povedlo díky kvalitní i šťastné koncovce
vydolovat alespoň bod. V konečném účtování se uvidí, jestli je 1 bod z hořické kuželny pro
Třebíč plusový nebo ztrátový. Aktuálně ztrácí Třebíč na druhé příčce 5 bodů na vedoucí
Dobřany, které však mají 1 zápas k dobru.

