10.3.2018 Třebíč proti Zábřehu zvládla úvod i závěr, body zůstávají doma
TJ Třebíč – KK Zábřeh 6:2 (3426:3329)
V devatenáctém kole hostila Třebíč celek ze Zábřehu, kterému se na jaře nedaří tolik jako na
podzim. Přesto museli být domácí stále ve střehu, jelikož hosté mají ve svém středu lídra
individuálních statistik soutěže Martina Sittu a rozhodně nepřijeli odevzdat kůži lacino.
V závěru však přece jen třebíčští potvrdili roli favorita a nakonec poměrně bezpečně uhráli
dva body.
Podle výsledných náhozů by se mohlo zdát, že domácí přišli k prvním dvěma bodům během
úvodní rundy poměrně lehce, ovšem cesta k bodům byla značně trnitá. Hosté nasadili na Petra
Dobeše náhradníka v sestavě Lukáše Doseděla. Péťa sice jistě získal první dvě dráhy, ale pak
polevil a mladý Lukáš ucítil šanci a zabojoval na třetí dráze, ovšem hned nato své akcie
potopil závěrečnou nevydařenou dráhou. Péťa určitě umí lepší náhozy, naštěstí to tentokrát na
Lukáše stačilo (565:524). Souběžně hrající Dalibor Lang se proti Tomášovi Dražilovi
rozjížděl hodně hodně zvolna, v půlce ztrácel 20 kuželek. Další dvě dráhy ale Dalibor
trápícího se Tomáše naprosto přejel a suverénně si dokráčel pro bod (564:510). Vedení 2:0 o
95 kuželek vypadalo slibně. Kormidlo utkání se pootočilo v prostřední části utkání. Martin
Sitta předvedl, že není na špici v pořadí jednotlivců náhodou a od začátku měl převahu nad
Mojmírem Novotným. Mojmír nezahrál špatně, šanci na případný úspěch ale zhatila poslední
dorážka, kde si Martin situaci zkušeně pohlídal (572:597). V duelu Jiří Mikoláš – Zdeněk
Švub si domácí Jirka vybral slabší den, netrefil ideálně plné a další bod tedy získali hosté
(517:542). Zábřeh tedy srovnal na 2:2 a třebíčský náskok se ztenčil na 45 kuželek.
V závěrečné třetině si Robert Pevný vypracoval proti Josefu Sittovi slušný náskok 32 kuželek
hned na první dráze a to stačilo. Pepa se pak sice chytil, ale Robert měl na konci drah vždy
drobně navrch a přidal třetí bod pro Třebíč (587:548). Tradičně skvěle pak zvládl závěr Kamil
Nestrojil. Také on zasadil svůj hlavní úder hned v úvodu náhozu, ale soupeř Marek Ollinger
nesložil zbraně a bojoval až do konce. Ovšem Kamilova bezchybná hra do plných měla větší
váhu než Markova nejlepší dorážka utkání, a tak Třebíč získala i čtvrtý bod ze hry (621:608).
Třebíč vítězí, stejně tak i Dobřany získaly 2 body po domácí výhře nad Rosicemi. Odstup
třebíčských na prvního tedy stále zůstává pětibodový, Dobřany mají odehráno o jedno utkání
navíc. O další body bude Třebíč usilovat opět na domácí kuželně v sobotu 17.3. od 14:00 proti
SKK Vrchlabí.

