
  domácí: junioři                 datum: 24/04               hosté: zahrádkáři 

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

HORNOVÁ Andrea          213   63  276 15    KOSTKOVÁ Alena            146   44  190 22                                               

PAVELKA Vladislav         209  104  313  3    ZIGAL Pavel                      221  102  323  3                                             

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         220   89  309  7    ČERMÁK Eduard              203   63  266 14                                     

HOVORKOVÁ Ivana         180   84  264 10    BAMBOUSKOVÁ Jana     212   75  287 11                                              

body:  6    celkem:  822  340 1162 35    body:  4    celkem:  782  284 1066 50 

                        Vítězí junioři poměrem 6 : 4 . 

Poměrně napínavý zápas. O úvodní body se postarala dvojice hráček Andrea a Alenka.Už po prvních 

plných bylo v tomto duelu poměrně brzy „vsjo jásno“. Alence vůbec nic nešlo a ztrácela šestadvacet 

kuželek. A po dorážce její ztráta narostla už na čtyřicet kuželek. Ani změna drah nepřinesla na 

plánech nic nového. Andrea zvýšila své vedení po plných o dalších jednačtyřicet kuželek a dorážka se 

už hrála jenom z povinnosti. Nakonec z toho byla jasná výhra domácí kapitánky. Sice byla třístovce 

poměrně daleko ale i tak uhrála kromě bodů i náskok  šestaosmdesáti kuželek. Ale těch chyb 

v dorážce bylo u obou až „něúrekom“! A stodevadesát u Alenky to nebylo zrovna to pravé ořechové 

z její strany. Další šli na plány lídři svých týmů Vláďa a Pavel. V tomto zápase výjimečně neplatilo 

otřepané kuželkářské  pravidlo, že zpravidla rozhoduje lepší dorážka vyrovnané duely. Tak to dnes 

tedy výjimečně neplatilo. První plné vyhrál Pavel o sedm klacků. Dorážku zahráli oba dvaapadesát. 

Druhé plné opět lépe zvládl Pavel a to o pět kuželek. A dorážka znovu hodně vyrovnaná .Vláďa byl 

v ní sice o dvě kuželky lepší, ale lepší hra do plných soupeře dnes rozhodla v jeho neprospěch. Oba se 

v zápalu boje dostali přes tři kila, ale spokojenější byl Pavel. Takže po dvou duelech je stav zápasů 2-2 

a v plusu sedmdesáti šesti kuželek jsou domácí. Třetí šli na plány Anička a Eda. První plné vyhrála 

domácí hráčka o dvě kuželky. Následující dorážka prakticky rozhodla tento duel. Eda zahrál jenom 

pětadvacet ,což byla míň jak polovina toho co  uhrála jeho soupeřka. Ta tedy šla do druhé půlky duelu 

s vedením dvaceti kuželek. Druhé plné se Eda zlepšil na sto pět přesto ztratil na Aničku dalších 

patnáct kuželek a bylo prakticky rozhodnuto. Anička se nakonec dostala devět kuželek přes tři stovky 

a porazila Edu o čtyřicet tři kuželky. Poslední si zahráli Ivča a Jana. Domácí tým měl slušný náskok a 

tak si jejich hráčka mohla tento duel prakticky zahrát na pohodu. První plné zvládla Jana o dvanáct 

kuželek lépe .Jenže v dorážce zase Ivča zahrála o jednu devítku navíc a tak její ztráta po polovině 

duelu byla pouhé tři kuželky. Také druhé plné mnohem lépe vyšly Janě .Tentokrát o dvacet kuželek. 

Ivča sice dorážku zahrála znovu lépe ,ale jenom o dvě kuželky  a tak poslední body uhrála hostující 

hráčka a upravila tak skóre na konečných 6-4 ve prospěch domácích. 


