
 

 

 

 

 

 

 

V květnu jsme vyplnili volný čas a zajeli si zahrát na kuželnu do varů na tradiční turnaj dvojic .Tentokrát v trochu 

pozměněné sestavě Pepa, Jarda, Andrea a Dáša ,když našeho tradičního matadora Edu (absolvoval v té době léčení 

bolavého kolena)nahradila  jeho oddílová kolegyně z družstva Havířů Dáša.Tohoto turnaje se tradičně zúčastňují naši 

nejlepší registrovaní i neregistrovaní  hráči  ze širokého okolí a to včetně těch co působí třeba v české a německé lize 

kuželkářů.Takže v tomto turnaji se naše účast  a hlavně umístění v celkové tabulce musí brát hodně s rezervou.Jak 

říkám ,jeli jsme si sem zahrát a užít si padavou kuželnu.Dvojice byly čistě mužské a ženské.Pepa si zahrál velmi slušně 

a to musím připomenout ,že hrál na svých jemu moc nepadajících drahách 4 a 3.Padalo to solidně jak do plných  tak  i 

dorážka byla na jeho poměry slušná.A taky celkové číslo (424)vyrovnalo jeho osobáček .Jardovi nevyšly plné jak si 

představoval  a přestože v dorážce se vyrovnal svému partnerovi ,tak čtyřstovku nedosáhl(388) .Andrea se trápila jak 

do plných tak i v dorážce a nakonec z toho bylo hodně průměrné číslo(369).Umí zde o mnoho lépe ,snad jí omlouvá, 

že hrála na drahách 3 a 4 a ty jsou hodně těžké.To novicka  Dáša překvapila a nejenže porazila na body Jardu, svého 

manžela , ale navíc jí chyběla pouze jedna devítka aby si hodila čtyřstovku(391).Stačilo pouze zlepšit dorážku protože 

plné měla hodně dobré.Teď si užijeme oddechu od kuželek  a v létě navštívíme nějaké turnaje v blízkém okolí 
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Výsledky turnaje SKK Karlovy Vary 2011 - dvojice muži 

Pořadí příjmení, jméno            oddíl plné dor ch celk celk  plné     celk dor     celk chyby     celkem dvojice    

53 Marek Jaroslav NAUTILUS Chodov 265 123 6 388 

                  Vaško Jozef NAUTILUS Chodov 299 125 10 424        564      248      16          812  

 

Výsledky turnaje SKK Karlovy Vary 2011 - dvojice ženy 

Pořadí příjmení, jméno             oddíl plné dor ch celk celk plné celk dor celk chyby    celkem dvojice 

16 Marková Dagmar NAUTILUS Chodov 294 97 16 391 557 203 32           760 

                   Hornová Andrea NAUTILUS Chodov 263 106 16 369 

 

 

 


