
  domácí: plyšáci                 datum: 03/11                  hosté: stavěči 

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

HAŠKOVEC Luboš          208   61  269 13       HRUŠKA David           226   80  306  9                                                 

HAŠKOVCOVÁ Jana       219   86  305  7        HRUŠKA Milan           240   97  337  9                                                        

KREJCÁREK František    192   77  269  9        ŠANDERA Petr            215   88  303  8                                                      

CHVOJAN Petr                235   85  320  7       FUKOVÁ Veronika      224   88  312  9                                                              

body:  2        celkem:  854  309 1163 36           body:  8    celkem:  905  353 1258 35 

                       Vítězí stavěči poměrem  8 : 2 . 

Stavěči rozjeli svou cestu za obhajobou už druhou výhrou v řadě. A nepotřebovali k tomu ani svého 

top hráče Martina. Přesto opět zvýšili letošní maximum družstva. První se do sebe pustili Luboš a 

David. První plné držel domácí hráč se soupeřem krok a ztratil jenom sedm kuželek. Bohužel ztráta 

pak po dorážce narostla na dvě devítky. I na druhé dráze David pokračoval ve zvyšování svého vedení. 

Hned v plných přidal jedenáct klacků a v dorážce dalších osm. Výsledkem je tak jasná výhra Davida a 

jeho první letošní třístovka překonaná o šest kuželek. A vedení jeho týmu o třicet sedm bodů. Druzí si 

zahráli kapitáni svých týmů, Jana a Milan. Opět to byly plné, které de facto rozhodly tento duel. Milan 

na první dráze  nahrál o sedmnáct kuželek víc a druhé o čtyři. První dorážku prohrál o kuželku, ale 

druhá byla v jeho režii a své vedení navýšil o jedenáct kuželek. Celkově tak opět výrazně překonal 

třístovku a připsal svému týmu další bodíky. Jana taky nezahrála nakonec špatně, dala pět kuželek 

přes třista, ale stále jí na soupeře chybělo dvaatřicet kuželek. Třetí si zahráli František a Petr. Domácí 

hráč po plných ztrácel deset kuželek, ale v dorážce zahrál o jednu devítku víc a tak šel na druhou 

dráhu se ztrátou jedné kuželky. Jenže druhé plné opět lépe zvládl Petr a před druhou dorážkou 

odskočil soupeři o dvanáct kolíků. Domácí hráč jistě chtěl zopakovat vývoj z první půle duelu, ale Petr 

už nabídnutou šancí nepohrdnul a ještě svůj náskok navýšil o dalších dvacet kuželek. Nakonec i on se 

dostal přes třístovku, o tři kuželky. A také on bodoval pro svůj tým. Za rozhodnutého stavu nastoupila 

poslední dvojice ve složení Petr a Veronika. Opět v tomto duelu se radoval ten hráč,který uhrál více 

do plných. Petr odskočil soupeřce v prvních plných o patnáct kuželek. Veronika pak v dorážce dvě 

kuželky ze ztráty smazala. Ve druhých plných pokračovala hostující hráčka ve snaze stahovat ztrátu a 

ubrala další čtyři kuželky z náskoku soupeře.V dorážce pak ještě jednu kuželku taky ubrala. ale ve 

finále to bylo málo. Petrovi z úvodního náskoku zbylo ještě osm kuželek a to mu stačilo na čestné 

body pro domácí. Oba hráči zahráli přes třista. Hosté navýšili maximum družstev na 1258. 


