24.2.2018 Rosice v Třebíči neuspěly
TJ Třebíč – KK Slovan Rosice 6:2 (3568:3459)
Souboj týmů z popředí tabulky, navíc „sousedé“ na prvoligové kuželkářské mapě, to slibovalo
napínavou podívanou. Duel Třebíče a Rosic byl skutečně po dvě třetiny zápasu velmi
vyrovnaný, ale závěr patřil domácím a zaslouženě si připisují dva body za výhru.
Celé to odstartovali benjamínci obou týmů, Petr Dobeš se utkal s Janem Vařákem. Honza se
do Petra pustil s vervou a získal první dráhu, ale pak převzal otěže domácí borec a opanoval
zbytek duelu, Honzu navíc limitovalo drobné zranění a Péťovi nestačil (605:574). Souběžně
hráli Jirkové Mikoláš a Zemek. Náš Jirka předváděl solidní výkon, ale rosický Jirka nastoupil
ve velké formě a odpadl až v závěru, náš Jiřík stáhl hezkou porci kuželek, ale o vítězi duelu
bylo už rozhodnuto – první bod pro hosty (596:613). Srovnáno 1:1, Třebíč vede o 14 kuželek.
V prostřední fázi utkání získal bod pro domácí Mojmír Novotný, když si slušnou hrou v půli
vytvořil dostatečný náskok před Daliborem Matyášem. Dalibor se v závěru opřel do dorážky,
ale manko stáhnout nedokázal (598:593). Robert Pevný zápolil s Ivem Fabíkem, bohužel již
po třech vyhraných drahách měl Ivo jistý bod. Robert pak alespoň vynikající závěrečnou
dráhou (175) překulil skóre v kuželkách na svou stranu, ale bod berou Rosice (597:594). Stále
je to vyrovnané, 2:2, Třebíč odskočila o 22 kuželek. Domácí zadáci Václav Rypel a Kamil
Nestrojil neponechali nic náhodě a pro jistotu oba své soupeře Jiřího Axmana mladšího i
Jiřího Axmana staršího zdolali. Vašek měl situaci malinko usnadněnou tím, že mladší Jirka
nebyl v optimální zdravotní pohodě a musel ve druhé půli střídat, ale ani střídající Adam
Palko Vaškův nához neohrozil (569:532). Kamil jasně přehrával dříve narozeného Jirku na
všech čtyřech drahách a bezpečně zvítězil, když opět překonal šestistovku (603:553).
Třebíč byla v konečném účtování jasně lepší ve hře do plných a to při vyrovnané dorážce
rozhodlo. Body zůstávají doma, o další bodíky se třebíčští poperou v 18. kole v Ústí nad
Labem, kde hraje svá domácí utkání celek KK Hvězda Trnovany.

