
 

  domácí: ajeťáci                 datum: 04/05                  hosté: plyšáci                                                                                

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

ŠTEGOVÁ Dáša           187    76  263 14     HAŠKOVEC Luboš         191   44  235 23                                                                 

SMRŽ Petr                   208    96  304   5     HAŠKOVCOVÁ Jana      215   71  286  9                                                                  

VAŠKO Jozef               236  111  347  3     KREJCÁREK František   197   61  258 18                                                          

REWCZUK Marcel       197  105  302  6     CHVOJAN Petr               226   87  313  8                                                      

body:  8      celkem:  828  388 1216 28       body:  2    celkem:  829  263 1092 58 

                        Vítězí ajeťáci poměrem 8 : 2 . 

Zápas,který prakticky rozhodl o týmu jenž doplní Juniory a Stavěče na konci soutěže na bedně. A to 

mohl být pouze dnešní vítěz. První šli do boje Dáša a Luboš. Oba hráči dnes neměli zrovna svůj den. 

Hodně chybovali a dokonce domácí hráčka si dovolila luxus dvou ozónovek , jednou do plných             

a jednou v dorážce. Luboš nám taktéž jednu ozónovku (průhoz) předvedl. První plné lépe, o šest 

kuželek zvládl Luboš. Jenže v dorážce zcela propadl a dorazil jenom dvě devítky. Toho Dáša,přestože 

se taktéž trápila,dokázala přece jenom využít a dorazila devítky čtyři. Takže na druhou dráhu šla 

s vedením deseti kuželek. Druhé plné se tentokrát lépe zadařily domácí hráčce a to o dvě kuželky. No 

a dorážka se nelišila od té první. Luboš opět hodně chybuje a Dáša jeho chyby pomalu a jistě trestala. 

Nakonec Dáša vyhrála docela slušným rozdílem. Druzí šli na plány Petr a Jana. První plné zahrál 

domácí hráč dvě kuželky přes stovku ale i tak ztrácel na Janu třináct kuželek. Petr se dostal zpátky do 

hry v následující dorážce, kterou zvládl lépe o jednu devítku. Změna drah více prospěla domácímu 

hráči. Do plných zahrál o šest kuželek víc a ještě lépe se mu vedlo v dorážce, ve které Janu porazil       

o šestnáct kuželek. Nakonec se Petr dostal čtyři kuželky přes tři kila, čímž také přidal body na konto 

svého týmu. Stav 4-0 a plus 46 kuželek po polovině duelu ,co víc si domácí mohli přát. Třetí duel mezi 

Pepou a Frantou už mohl rozhodnout celý zápas. Hostující hráč musel zvítězit aby jeho tým měl ještě 

šanci na obrat. No a kdyby vyhrál Pepa tak už by bylo prakticky rozhodnuto. Už první plné hodně 

naznačily. Frantovi ke stovce chyběla jedna kuželka.To Pepa se dostal přes stovku o dvaadvacet 

kuželek. Náskok přece jenom více uklidnil domácího hráče a ten i dorážku zvládl mnohem lépe než 

jeho soupeř. Nakonec Pepa zahrál 174 a po půlce vedl o čtyřicet kuželek.To už byl docela slušný 

náskok a s hosty to nevypadalo vůbec růžově. Druhé plné a Františkovi ke stovce chyběly dvě kuželky. 

To Pepa se dostal přes stovku o kuželek čtrnáct a bylo tím pádem jasno. V dorážce Pepa opět zahrál 

velmi slušně a znovu se dostal přes sto sedmdesát a to o tři kuželky. Celkově mu chyběly tři kuželky 

ke třistapadesátce.Tímto výkonem potvrdil výhru svého týmu. Poslední si zahráli Marcel a Petr. To byl 

dnes nejvyrovnanější duel. První plné vyhrál Petr o sedm kuželek. V dorážce Marcel zahrál o šestnáct 

kuželek lépe soupeře a po půli se ujal vedení o jednu devítku. Druhé plné opět lépe zahrál hostující 

hráč, tentokráte o dvaadvacet kuželek. To už byla přece jenom dosti velká ztráta na to aby se ještě 

domácí hráč pokusil o obrat ve vývoji. Druhou dorážku oba dva zahráli velmi dobře. Marcel dal 

dvaašedesát, což bylo dvě kuželky více než Petr. Tomu to ale i tak stačilo k výhře za třináct kuželek 

přes třista. Marcel taktéž zdolal třístovku, ale na body to bylo dnes málo. Hostující hráč tak odehnal 

žlutého ptáčka zpěváčka a kosmeticky upravil prohru svého týmu. 


