
 

  domácí: dřeváci                 datum: 09/01                  hosté: junioři                                                                                                        

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

ČEPILA Karel ml.    228   93  321  6    HORNOVÁ Andrea         212   69  281 14                                                                  

KLOFANDA Jiří        217   89  306  5     PAVELKA Vladislav       225   78  303 12                                                                               

KUCA Antonín         208   60  268 17    PRIŠŤÁK Josef                212   80  292  9                                                                                 

ČEPILA Karel st.      176  104  280  9    HOVORKOVÁ Ivana       196   66  262 14                                                                      

body:  8    celkem:  829  346 1175 37       body:  2    celkem:  845  293 1138 49 

                        Vítězí  dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Zajímavý zápas se zajímavým koncem.Trochu se na něm podepsala i kuželna,když opět zlobila dvojka dráha , 

hlavně při druhé dvojici.První si zahráli kapitáni obou týmů Karel junior a Andrea.  Domácí kapitán zadělal na 

výhru  hnedle první půli duelu.V plných byl lepší o devítku.Obrovský rozdíl byl hned v následující dorážce. Junior 

uhrál padesát osm, což bylo o třiadvacet kuželek více než-li uhrála jeho soupeřka.To byl teda až nečekaný 

rozdíl.Tím pádem bylo prakticky o osudu tohoto duelu rozhodnuto. Dvaatřicet kuželek náskoku juniora, to bylo 

opravdu hodně.I druhé plné vyhrál Karel. Dalších plus sedm klacků uhrál navíc.V dorážce možná trochu polevil a 

soupeřka toho využila ke snížení svého manka o jednu devítku.I tak poměrně jasně vyhrál domácí hráč, který se 

dostal jednadvacet kuželek přes třista. Andree chybělo ke třístovce kuželek devatenáct. Druzí hráli Jirka a Vláďa . 

První plné byl domácí hráč lepší o dvě kuželky.V dorážce zahráli oba stejně čtyřiačtyřicet a tak se šlo do druhé půle 

duelu se stejným rozdílem jako po plných. Druhé plné zahrál lépe hostující hráč a to o deset kuželek. To 

znamenalo,že do druhé dorážky šel s vedením osmi kuželek. A vypadalo to že bude tím šťastnějším. Ale Jirka v 

dorážce hodně zabral a pouze jednou chyboval. To Vláďa chyboval osmkrát a to se mu hrubě nevyplatilo. 

Nejenom ,že své vedení díky tomu neudržel,ale ještě nakonec dorážku prohrál o jedenáct kuželek.To v konečném 

součtu znamenalo, že nakonec o tři kuželky celkově prohrál. Oba se dostali přes třista, ale tím spokojenějším byl 

domácí hráč. Takže po polovině duelů vedli domácí 4:0 a měli k dobru plus 43 kuželek.Velmi solidní rozjezd z jejich 

pohledu.Třetí šli na plac Tonda a Pepa. Opět první plné zahrál lépe domácí hráč a ujal se vedení o šest kuželek. 

Dorážku si lépe pohlídal Pepa a ze své ztráty smáznul dvě kuželky. Druhé plné lépe zvládl Pepa a to o deset klacků 

a před dorážkou vedl o šest kuželek. I v té hostující hráč pokračoval ve svém vítězném tažení. Nakonec jako první 

hráč hostů svůj duel vyhrává a z týmové ztráty ubral čtyřiadvacet kuželek.Tím zápas dostal i v posledním duelu 

dne trochu více dramatičnosti. Do toho nastoupili Karel senior a Ivča. První plné poprvé nevyhrál domácí hráč. 

Ivča si uhrála náskok dvou devítek.Senior totiž uhrál jenom pětasedmdesát.A rázem se hosté dostali i do hry o 

konečnou výhru. Jenže dorážka odhalila velké slabiny hráčky hostí.Tu zvládl lépe senior a aby se to nepletlo také o 

dvě devítky.Takže do druhé půlky šli oba za nerozhodného stavu, ale mnohem klidnější už byli spoluhráči 

domácího hráče.I druhé plné zahrála lépe Ivča. Ale soupeř si jí tentokrát nechal utéct o pouhé dvě kuželky.             

V závěrečné dorážce se přece jenom projevila delší kuželkářská kariéra seniora a soupeřku porazil o dvacet 

klacků.To  v konečném součtu znamenalo opět výhru domácího hráče a to o dvě devítky.Takže domácí tímto 

poráží hosty 8-2 čímž se nám tabulka družstev slušně vyrovnává.Nepočítaje do toho lídry Stavěče. 


