7.4.2018 Velenice ve finále přetlačily Třebíč
TJ Loko České Velenice - TJ Třebíč 5:3 (3518:3493)
Po reprezentační pauze se opět roztočila kola kuželkářských soutěží, v předposledním kole
vycestovala Třebíč do Českých Velenic. Druhé místo v tabulce hájila Třebíč se dvěma
náhradníky v sestavě, vyrovnaný duel rozhodla až poslední dráha a v napínavé koncovce měli
více sil domácí.
Třebíčská výpomoc - bratranci Petr a Lukáš Tomanovi - dostali šanci ukázat své umění hned
v první rundě utkání, domácí vyslali do boje Ladislava Chmela a Zbyňka Dvořáka. Tomani
předvedli solidní výkon. Petr, který mimochodem v letošní sezóně vybojoval s třebíčským Etýmem postup z Krajské soutěže do Krajského přeboru, držel s Láďou krok v plných, ale
nejlepší dorážka v utkání zajistila Láďovi bod (597:550). Lukáš, který měl v nohách páteční
divizní utkání B-týmu, zahrál výtečné plné, ale v dorážce ztrácel, přesto trápícího se Zbyňka
s přehledem zdolal (518:544). Stav 1:1 a 21 kuželek pro domácí byl celkem slušný úvod. O
další body se utkali Tomáš Maroušek-Petr Dobeš, souběžně hráli Branislav Černuška a
Mojmír Novotný. Péťa sice prohrál první dráhu o kuželku (když posledním hodem z devíti
kuželek trefil 3), ale na dalších dráhách již Tomáše bezpečně přehrával a nejlepším náhozem
utkání získal Třebíči druhý bod (584:632). Mojmír si během první půle vybudoval
dvacetikuželkový náskok nad Braňou, ve zbytku náhozu pak měl drobnou převahu velenický
hráč, ale 5 kuželek Mojmírovi zbylo k dobru a tak přidal třetí bod pro hosty (586:591). Před
závěrečnou rundou vede Třebíč 3:1 o 32 kuželek, takže stále otevřený zápas. Velenice vsadili
na Zdeňka Dvořáka a Ondřeje Touše, Třebíč nasadila Roberta Pevného a Kamila Nestrojila.
Domácí se pustili do třebíčských zostra a ukrajovali z třebíčského náskoku každou dráhu
kousek, před poslední třicítkou vedli hosté už jen o 3 kuželky. A Velenice dotáhly svůj obrat
až do konce, Zdeněk přehrál Roberta na všech čtyřech dráhách (627:587) a Ondra také
překonal šestistovku a zdolal Kamila (606:589).
Domácí tímto vítězstvím učinili výrazný krok k záchraně v 1. lize, naopak Třebíč bude muset
o konečné druhé místo ještě bojovat v posledním kole na dálku s Hořicemi, které ze třetího
místa ztrácejí jediný bodík. A Třebíč nebude mít jednoduchou úlohu, jelikož na své kuželně
přivítá v sobotu 14.4. od 14:00 jistého vítěze soutěže CB Dobřany Klokani.

