13.10.2018 Dělba bodů s Jičínem
TJ Třebíč – SKK Jičín 4:4 (3435:3396)
Výsledek zápasu Třebíč – Jičín začíná být jako obehraná písnička, potřetí za sebou se tyto dva
týmy rozchází smírně 4:4. Hosté sice vedli po dvou třetinách zápasu 4:0 o 86 kuželek, ale
domácí nesložili zbraně a výborným závěrem Kamila Nestrojila a zejména Roberta Pevného
dokázali urvat alespoň bod.
První dvě rundy měly takřka navlas stejný scénář. Třebíčáci si nejprve dokázali dobru hrou na
prvních dvou drahách vybudovat náskok. Jenže po půli náhozu domácím zvlhnul prach a
naopak hosté začali pálit ostrými a duely otočili ve svůj prospěch. A tak rázem vedl Jičín před
poslední třetinou 4:0, když Mojmír Novotný nestačil na Jaroslava Soukupa ml. (552:573), Jiří
Mikoláš na poslední dráze o dva kolky přišel o výhru na dráze a tím bod bral Jiří Drábek
(559:575), Aleš Zeman podlehl Petru Kolářovi (550:564) a ani Dalibor Lang nedovedl souboj
s Pavlem Loudou do vítězného konce, Pavel naházel nejlepší výkon hostí (553:588). Hosté
měli tedy jistotu bodu, domácí se v poslední rundě rvali alespoň o srovnání. Robert Pevný a
Kamil Nestrojil museli oba zvítězit a celkově naházet alespoň o 87 kuželek více než Roman
Bureš a Jaroslav Soukup st. O smazání jičínského náskoku v kuželkách se postaral Robert,
když od začátku nekompromisně ukrajoval hod po hodu kuželku po kuželce a Romana ničil
hlavně v dorážce. Robert nakonec nadělil jičínskému hráči celkem 104 kuželek a stal se
nejlepším hráčem utkání s báječným náhozem (639:535). Rozuzlení dramatu přišlo na čtvrté
dráze mezi Kamilem a Jardou, Kamil prohrával na dráhy 1:2 o 3 kuželky. Plné prohrává
Kamil o další 3 kuželky. A přichází finální dorážka, Kamil přeřadil rychlostní stupeň, začíná
dvěma devítkami za sebou, čímž v podstatě rozhodl. Jarda nástup nezachytil a Kamil
závěrečnou krasojízdou rozhodl o konečné dělbě bodů (582:561).
Třebíč doma opět nedokázala bodovat naplno, Robertovi a Kamilovi zatím chybí adekvátní
podpora zbytku týmu. Snad se to povede v dalším kole, kdy třebíčští zajíždí v sobotu 20. října
do Duchcova.

