
 

 

  domácí: junioři                 datum: 26/02                  hosté: dřeváci 

 jméno hráče                   pln  dor  cel ch          jméno hráče          pln  dor  cel ch                                                                    

HOVORKOVÁ Ivana       174   71  245 11     KLOFANDA Jiří           236  102  338  7                                                                                          

PAVELKA Vladislav         215   70  285 11    BRYNDAČ Stanislav    155   58  213 19                                                                      

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna        222   97  319  9    ČEPILA Karel st.          186   76  262 16                                                         

HORNOVÁ Andrea          202  110  312  7    ČEPILA Karel ml.        208  100  308  5                                                                

body:  8           celkem:  813  348 1161 38    body:  2      celkem:  785  336 1121 47 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Odveta vyšla lépe Juniorům. První nastoupili Ivča a Jirka. Domácí hráčce nevyšly vůbec první plné. Zahrála 

pouze 77 a rázem ztrácela, bez jedné kuželky, čtyřicet klacků. A trápení pokračovalo v dorážce, kde ztráta 

narostla o dalších osmadvacet kuželek. Změna drah přinesla přece jenom zlepšení na straně Ivči, přesto její 

manko i nadále narůstalo.Tentokráte o dalších třiadvacet kuželek. Jirka totiž plné zahrál výborně na obou 

drahách.Pod dojmem velkého náskoku pak Jirka trochu polevil v poslední dorážce a ztráta domácí hráčka už 

narostla „jenom“ o tři kuželky. Ivča se nakonec zastavila pět kuželek před dvěstěpadesátkou.To Jirka opět  

zahrál výtečně a jenom dvě kuželky mu chyběly ke třistačtyřicítce. Hosté se tak ujímají vedení 2-0 a navíc 

jsou lepší o třiadevadesát kuželek.To byla docela pěkná sprcha pro domácí hned na úvod zápasu.Ale 

v kuželkách se výsledky počítají až po posledním hodu.Druzí si zahráli Vláďa a Standa.Tak jako v úvodním 

duelu ztrácela po plných ranec kuželek domácí hráčka,tak teď pro změnu to byl hostující hráč, který dostal 

pěknou nadílku.Zahrál  63 kuželek a na soupeře ztratil třicet sedm kuželek. Své vedení Vláďa ještě do 

poloviny duelu zvýšil o dva klacky. Změna drah nepřinesla změnu průběhu mače. Vláďa i ve druhých plných 

zahrál lépe než Standa a manko hostujícího hráče narostlo o dalších třináct kuželek. No a v dorážce ještě 

Vláďa přidal k dobru další desítku.Celkem tak domácí hráč vyhrál o dvaasedmdesát kuželek.Srovnal tak stav 

na 2-2 a rázem domácí už ztráceli pouze  jednadvacet kuželek.Takže nyní opět byla ve hře o výhru obě 

družstva.Třetí šli na plac Anička a Karel senior. Opět se opakoval  stejný scénář jako u předchozího duelu. 

Anička po plných vedla o čtrnáct kuželek a po dorážce už o kuželek pětadvacet. Změna drah a opět stejný 

průběh jako na dráze první. Anička zahrála druhé plné ještě lépe než na první dráze a své vedení navýšila     

o dalších dvaadvacet kuželek.Také v dorážce domácí hráčka nepolevovala a senior ztratil dalších deset 

klacků.Celkově tak vyhrává hráčka domácích a za výkon 319 bere  důležité bodíky . Navíc poráží soupeře      

o padesát sedm kuželek a kromě toho ,že domácí před posledním duelem vedou 4-2,tak mají k dobru už 36 

kuželek.Velmi výhodná startovací pozice jejich kapitánky Andrey do posledního duelu dne s kapitánem 

hostů Karlem juniorem.Ale stále měli hosté ještě šanci.První plné zahráli oba výtečně a junior se ujímá 

vedení o dvě kuželky.Dorážka je naopak v režii domácí kapitánky a do druhé poloviny duelu jde s vedením 

šesti kuželek.I druhé plné zahrál lépe junior a do závěrečné dorážky jde se ztrátou dvou klacíků.Poslední 

dorážka dne byla až do konce velmi vyrovnaná a napínavá.Junior se snažil ještě o obrat, ale Andrea také 

nedávala svou kůži zadarmo.Nakonec domácí kapitánka vyhrála dorážku o dvě kuželky a celkově tak vítězí    

o kuželky čtyři.Tím pádem domácí vyhrávají 8-2 což by po úvodním duelu málokdo předpokládal.Oba 

kapitáni se v zápalu boje dostali přes třístovku. 


