
                                 Ve čtvrtek 25.8.11 jsme si zajeli zahrát na kuželkářský turnaj do Podbořan. 
                                    Konal se zde již druhý ročník„Podbořanské stodvacítky dvojic“. 

Uvítala nás krásná kuželna o čtyřech drahách                                                                      a jak se následně ukázalo          
i hodně padavá .Měli jsme  tradiční sestavu                                                                          ve které letos za družstvo 
Nautilus objíždíme turnaje na okolních                                                                                kuželnách.Už jenom pro to 
abychom porovnali,jak to padá jinde a jaké                                                                          mají kuželkářské zázemí ve 
srovnání s naší kuželnou.A tato kuželna se                                                                           podle mých zkušeností řadí 
zatím mezi top tři nejlepší kuželny,kde jsme                                                                       kdy měli tu možnost hrát.  
(mezi další patří kuželna ve Stříbře a nesmím                                                                      ani zapomenout na kuželnu 
v Jihlavě).Všude na těchto kuželnách bylo                                                                           znát,že jsou to místa kuželkám 
zaslíbená a taktéž mající velkou podporu                                                                             kuželkářského osazenstva. 
Sestava byla Andrea,Eda,Jarda a Pepa moje maličkost.                                                                                    Po krátkém 
občerstvení (opět jsme přijeli nějak brzo ,což ovšem                                                                                        není nikdy 
na škodu) jsme od 19.00 hodin začali hrát.Dvojice                                                                                           byli-Andrea 
a Jarda(oba spolu chtěli hrát,prý aby to jiným nezkazili)                                                                                  a Eda a Pepa. 
A od začátku nám to všem začalo slušně padat.Devítek                                                                                   bylo opravdu 
hodně a padali taktéž i v dorážce,takže naše čísla pěkně                                                                                   narůstala. 
Snad jenom s vyjímkou u Jardy, který přešel  na nový                                                                                    styl hry,jenž 
nás naučili v Jihlavě a od kterého už asi nikdo nechce                                                                                      ustupovat, 
teprve nedávno.Ještě na první jeho dráze mu to sypalo                                                                                     pěkně,ale 
druhá už mu nedala tolik jak chtěl v dorážce a už se na                                                                                    zbylých 
drahách nedostal do svého tempa.I tak,přestože hrál                                                                                        stodvacítku 
oficiálně poprvé,byl se svým číslem (444) nakonec                                                                                          spokojen 
(obzvláště,když si to vše přepočítal na naší chodovskou                                                                                  osmdesátku). 
Pepa podcenil rozcvičení před zápasem a tak hned při                                                                                      prvních 
hodech ho chytla křeč do levé nohy,ale aby nezkazil hru svému partnerovi ve dvojici se sebezapřením zápas dohrál . 
Přes hodně chyb z toho byla jeho první pětistovka (507) v kuželkářské kariéře.A hned i novým stylem hry.To Eda s 
Andreou předváděli velmi solidní hru (nakonec byla škoda,že nehráli spolu).Ve finále  se zastavili i na stejném čísle 
(531) které znamenalo výrazné navýšení jejich dosavadních osobáčků.A to se i v jejich hře dalo najít pár nedostatků … 
Celkově jsme tedy byli se svým vystoupením na pro většinu z nás neznámé kuželně(Andrea už tu zkušenost z minulosti 
měla) nadmíru spokojeni.Určitě se sem ještě někdy vrátíme,protože se nám tady dobře hrálo.Snad jenom si vybereme 
lepší počasí,protože letošní vedra opravdu moc nesvědčí kuželkářským výkonům.(Chossé66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

           

 * NAUTILUS *     * PODBOŘANSKÁ   STODVACÍTKA *   

  25.8.2011         

    dráhy       

  
Příjmení hráče                                       

Jméno hráče Výkon CELKEM  

    
Série hodů 

Plné Dor. Ch. Celk. DVOJICE  
           

  1 84 45 4 129    
  

VAŠKO 
2 75 61 2 136    

  3 78 35 3 113    
  

JOZEF 
4 95 34 5 129    

    Celk. 332 175 14 507 1038  

  1 102 54 2 156    
  

PAVELKA  
2 85 45 0 130    

  3 81 36 3 117    
  

VLADIMÍR 
4 93 35 3 128    

    Celk. 361 170 8 531    

  1 76 41 1 117    
  

MAREK 
2 77 30 2 107    

  3 99 32 4 131    
  

JAROSLAV 
4 72 17 5 89    

    Celk. 324 120 12 444 975  

  1 89 58 1 147    
  

HORNOVÁ 
2 83 32 3 115    

  3 89 36 2 125    
  

ANDREA 
4 84 60 1 144    

    Celk. 345 186 7 531    

           

      Celkový výkon 
družstva   1362 651 41 2013   

           
 


