Komentár – 1. kolo
Máme tu koniec leta a predĺženej prestávky kvôli pandémii koronavírusu a
opäť sa nám rozbiehajú súťaže, tak ako sme na to zvyknutý. V netradičnom
zložení na tento rok kedy ligu začínajú 5 Českých a 7 Slovenských mužstiev, sa
začína lov na body, aby sme spoznali tohtoročného Majstra, ale aj tých ktorý sa
na ďalší rok rozlúčia s Interligou. Tento 5. ročník sa bude niesť v spojený s
opatreniami proti pretrvávajúcej pandémii, ale už prvé kolo súťaže naznačilo že
to hráčov neodradilo od podávania dobrých výkonov.
Trstená na úvod sezóny privítala Rakovice, po veľmi tesnom priebehu a
prestreľke výborných výkonov (Konopka 646, Juris M. 633, Juris L. 635, Kozák
632, Šintál 639 a Urban s Ivančíkom po 620) si nakoniec prvé body pripísala
Tsrtená.
Inter privítal v Bratislave hosti z Jihlavy. Po úvodnej trojici hráčov bol stav
29 kolov pre Jihlavu a 2:1. Jihlava si tento náskok pohodlne udržal a postupne aj
zväčšil do konca, výhra 2:6 bola celkom zaslúžená, najlepším hráčom bol Valík
Tomáš (611).
Rokycany doma privítali Sučany zo Slovenska a potvrdili že z Rokycan sa
len tak body nenosia domov. S prehľadom zvíťazili nad svojim súperom 6:2.
Podbrezová s novými posilami vyzval na súboj Veľký Šariš a nedal
súperovi šancu na zisk bodu. Domáci s veľkou pohodou zvalili 3897 kolov a
najlepším hráčom z nich bol Nemček P. so 665 zvalenými kolmi, dvojica
nováčikov v drese Podbrezovej tiež podali super výkony a to Veselý J. 640 a Bína
J. 650.
Do Luhačovíc pricestovali Brnenské Husovice a od úvodu zápasu získali
kontrolu nad zápasom na svoju stranu a pohodlne vyhrali 1:7 na pôde súpera a to
aj pomocou super výkonu Hendrycha (634).
V nedeľu nastúpili na svoj prvý zápas aj Vrútky, ako nováčikovia súťaže.
Včerajší úvodný zápas proti Prahe sa na žiadosť oboch družstiev kvôli
pandemickej situácii bol odložený na 29.11.2020 o 10:00 hod. Ale späť k debutu
nováčika v Jihlave. Domáci miestami ponúkali svoje body súperovi, ale tieto
šance ostali nevyužité zo strany Vrútok a prvý zápas im nepriniesol prvé
Interligové body do tabuľky. Jihlava po víťazstve v Bratislave si teda pripísal
ďalšiu výhru doma 7:1.
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