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

PAVELKA Vladislav        221  103  324  4     RANDÝSEK Hynek         178   69  247  10                                                              

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       236    95  331  3    ZADINA Rudolf              197   71  268   8                                                 

HORVORKOVÁ Ivana     190   49  139 22    RANDÝSKOVÁ Jindra    181    64  245 18                                               

HORNOVÁ Andrea         213   80  293   9    KABELE Jana                  232  104  336  8                                              

body:  6         celkem:  860  327 1187 38         body:  4    celkem:  788  308 1096 44 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Velmi zajímavý a napínavý zápas. Starosedláci se s příchodem Jany do týmu hodně zvedli a zatápí týmům, 

se kterými ještě nedávno neměli moc šancí. První si zahráli Vláďa a Hynek. Hynek ztrácel po prvních 

plných na soupeře pouze jednu devítku. Ani v dorážce to nebylo tak špatné i když ztratil dalších osm 

kuželek. Takže po půlce měl manko sedmnácti klacků. Jenže změna drah mu vůbec nesedla .Druhé plné 

dal pouze 79 , kdežto Vláďa 113 a bylo po zápase. Trápení Hynka pokračovalo i následné dorážce a jeho 

ztráta dál rychle narůstala. Nakonec prohrál o propastných sedmasedmdesát kuželek. Což po první půli 

čekal málokdo. Druzí šli na plány Anička a Ruda. Anička zavelela k útoku hned od začátku a po plných 

vedla o šestadvacet kuželek. Také dorážka jí vyšla mnohem lépe než-li jejímu soupeři a své vedení navýšila 

o dalších patnáct kuželek. Vedení jednačtyřiceti kuželek po půli, jí poté dalo mnohem více klidu do hry na 

dráze druhé a dále pokračovala neohroženě za výhrou. Ruda se sice snažil, ale bylo mu to málo platné. V 

plných ztratil dalších třináct kuželek a v dorážce pak ještě devět. Takže i on prohrál o docela velký ranec. 

Anička ,stejně jako její kolega Vláďa, se dostala pěkných pár kuželek přes třista. Po polovině odehraných 

duelů stav 4-0 a + 140 kuželek pro Juniory prakticky rozhodl tento zápas. Jenže ve druhé půli přece jenom 

Starosedláci nehodili flintu do žita a začali vystrkovat růžky. A to hned ve třetí dvojici kde hrály Ivča a 

Jindra. První plné si Ivča pohlídala a dala dvě kuželky přes kilo, čímž vedla o sedmnáct kuželek. V dorážce 

sice jedenáctkrát chybovala přesto ztratila z náskoku pouze jednu kuželku. Jenže chyby v dorážce jí nedaly 

moc klidu do následující hry. Ve druhých plných jí ke stovce chybělo dvanáct kuželek a tohoto zaváhání 

využila Jindra ke snížení své ztráty o osm kuželek. Rázem bylo v následující dorážce ještě o co hrát. Ivča 

opět jedenáctkrát chybovala a to se jí hrubě nevyplatilo. Soupeřka vycítila šanci na zvrat a ten se jí také 

nakonec podařil. V dorážce soupeřce utekla o čtrnáct kuželek a nakonec vyhrála o šest kolíků. Do 

posledního duelu nastoupily Andrea a Jana. Opět jsme byly svědky velkého boje s pěknými čísly nakonec. 

Andrea do plných dala 110, ale Jana byla ještě o sedm kuželek lepší. Hned následující dorážka prakticky 

rozhodla tento duel. Jana dala rovných šedesát, což bylo o dvacet čtyři víc než se povedlo Andree. Také 

druhé plné lépe zvládla Jana a o dalších dvanáct kuželek navýšila své už tak slušné vedení. V poslední 

dorážce pak obě zahrály 44 a zápas tak skončil výhrou Jany. Ta  hodila 336 předvedla nejlepší  dnešní 

výkon. Ale bohužel pro její tým to jenom kosmeticky upravilo jejich porážku na 6-4.  


