
 

  domácí: dřeváci                 datum: 25/02                 hosté: šikulové 

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

ČEPILA Karel st.        200   50  250 16    POUSTECKÝ Václav          212   69  281 14                                                   

ČEPILA Karel ml.       216   80  296  7     NÁDVORNÍKOVÁ Eva    208   89  297  8                                                             

KUCA Antonín           207   88  295 10    HORN Jiří                          217   61  278 13                                                           

KLOFANDA Jiří           204   89  293  6    TOMEC František             182   68  250 18                                                                   

body:  6     celkem:  827  307 1134 39          body:  4    celkem:  819  287 1106 53 

                        Vítězí dřeváci poměrem 6 : 4 . 

Kdo by na začátku tipoval, že hosté, papíroví favorité, budou muset pěkně máknout aby své dnešní 

soupeře dokázali porazit.A ještě že budou po půlce obracet nepříznivý vývoj zápasu. První hráli Karel 

senior a Václav. Domácí hráč ztrácel na soupeře jak do plných tak i posléze i v dorážce . Jediné v čem 

si byli oba vyrovnaní byl počet chyb, ale tím se nejspíš ani jeden chlubit nebude. Nakonec byl domácí 

hráč rád za uhranou dvěstěpadesátku, což ale na body zdaleka nestačilo. Hosté tak v úvodu vedou     

2-0 a mají k dobru jednatřicet kuželek. Druzí si zahráli Karel junior a Evička. To už byl mnohem 

vyrovnanější duel, na jehož konci se radovala o jednu kuželku hostující hráčka. Junior sice Evičku 

celkově porazil při hře do plných. V těch byl lepší o osm kuželek. Ale Evička se do hry vrátila lepší 

dorážkou , ve které juniora porazila o jednu devítku. No celkový rozdíl byla jedna kuželka ve prospěch 

hostující hráčky. Takže po polovině duelů hosté vedli 4-0. Třetí šli na plány Tonda a Jirka. Plné 

tentokrát zahrál lépe hostující hráč a uhrál si náskok deseti kuželek. Jenže dorážku pro změnu lépe 

zvládl domácí hráč a to dokonce o sedmnáct kuželek.Takže je jasné, že konečně zabodovali domácí     

a vrátili se do hry o celkové vítězství. Poslední šli na plac Jirka a František. Domácí hráč se  

zodpovědně pustil do úkolu otočit nepříznivý vývoj duelu a do plných poráží svého soupeře                  

o dvaadvacet kuželek. No a posléze i v dorážkách svého soupeře v poklidu poráží. František sice 

bojoval,  ale opět hodně chyb v dorážce mu nedovolilo zahrát lépe.Takže poslední duel vyhrává znovu 

domácí hráč a k bodům za výhru přidal další dva za vyšší počet týmových kuželek. Domácí tak plní roli 

papírového favorita, se kterou do zápasu nastupovali. Ale neměli to vůbec jednoduché. 

 


