Na MČŘ neregistrovaných v kuželkách
domácí tým Škodovky vybojoval titul!
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RYCHNOV N. K. – O víkendu přivítala rychnovská kuželna finálovou část
Mistrovství ČR neregistrovaných. V sobotu, která byla prvním finálovým dnem,
proběhla kvalifikace, ze které postoupilo do nedělního finále 16 družstev a
domácí fanoušky rozhodně potěšilo, že jejím vítězem se stal náš jediný
zástupce z regionu – tým ŠKODA AUTO Kvasiny A.
Výsledky kvalifikace byly jinak velmi těsné a osmi nepostupujícím týmům i tak patřilo
veliké uznání za předvedenou hru. Za zmínku také stojí, že nejlepší výkon dne
předvedl Vlastimil Krátký ze Svitav, který shodil 286 kuželek.
V nedělní, druhý finálový den začaly první čtyři družstva soutěžit již v osm hodin ráno
a hned byly dosaženy dvě tisícovky. Oproti prvnímu dni se velmi zlepšily družstva
Tespo Cerekvice (1026) a Brněnské Želvy Rosice (1013). Z jednotlivců předvedl
nejlepší nához Petr Šanovec od Želv, když shodil 266 klacků. Po druhé rundě se na
druhé místo dostali Sedmíci Jihlava – výkonem 1014 a to o pouhou jednu kuželku.
Na 4. místo se dostali výkonem 1002 KK Chemička Sokolov. Kosu Krnov a Wydlac
ValMez už se tolik nedařilo a z těchto družstev se žádný hráč nedostal nad 250. V
jednotlivcích předvedl nejlepší nához dne Štěpán Diosegi ze Sokolova, když shodil
270 kuželek. Ve třetím kole na 1. místě zůstal stav stejný a to, že stále vedlo Tespo.
Další tisícovku předvedla Restaurace prádelna Vsetín, která na tomto čísle i skončila.
Čd Uzel dalo 986, Střechy Vaňous 944 a Wydlac ValMez 942.
Následovala tak poslední čtvrtá runda, ve které nastoupili domácí borci a favorité
druhého finálového dne Škoda Auto A. Čtvrté dějství znamenalo napětí až do konce,
o 1. místě totiž nakonec rozhodovala ve prospěch Škodovky dorážka, při shodném
náhozu 1026. Domácí tak vybojovali mistrovský titul v domácím prostředí, s druhým
místem se tak muselo spokojit Tespo Cerekvice A, které na stupních vítězů ještě
doplnili na třetím místě Sedmíci Jihlava.
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