
  
  domácí: Sedlecký kaolin C       datum: 18/03        hosté: NAUTILUS Chodov C 
  
 jméno hráče          pln  dor  cel ch    jméno hráče          pln  dor  cel ch 
 KASA Václav          282   97  379 11    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      277  117  394  9 
 ERNSTOVÁ Jana        260  114  374 12    ŠANDERA Petr         275  104  379 13 
 STŘÍŽ Luděk          271  141  412  8    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     288  102  390 11 
 PAULE Roman          286  101  387 12    HORN Jiří            269  115  384 10 
 body:  6    celkem: 1099  453 1552 43    body:  4    celkem: 1109  438 1547 43 
  
                   Vítězí Sedlecký kaolin C poměrem 6 : 4 . 
 
 Prohra o pět kuželek hodně zamrzí.První si zahrála Anička a po delší době konečně 
zahrála podle svých představ. Do plných sice pár kuželek ztratila, ale vše si 
vynahradila v dorážce, kterou zahrála o dvacet kuželek lépe než její soupeřka.     
A nakonec jí moc nechybělo ke čtyřstovce.Takže po úvodu vedeme 2-0. Druhý šel na 
plac Petr. Konečně ochutnal jaké to je vyhrát zápas ve Varské soutěži. Do plných 
nahrál o patnáct kuželek více než soupeřka a přestože v dorážce deset kuželek 
z náskoku ztratil, ještě mu jich pět zbylo aby vyhrál. Po půlce tedy vedeme        
4-0. Třetí si zahrála Evička. Také jí, stejně jako naší první hráčce, zápas sedl. 
Konečně zahrála dobře plné i dorážku a odměnou jí byl výkon deset kuželek pod 
čtyřstovkou. Bohužel pro ní za to body nebyly, jelikož soupeř byl o tři devítky 
lepší. Tím pádem se domácí dostali na dostřel našim. O konečném vítězi tedy musel 
rozhodnout poslední duel.V tom nastoupil za naše Jirka. Náš hráč ztratil do plných 
na soupeře sedmnáct kuželek. V dorážce svou ztrátu mohutně stahoval. Ale po 
posledním hodu mu ještě tři kuželky chyběli alespoň k remíze. Domácí tak vyhráli i 
druhý duel a jelikož byli na celkové skóre o pět kuželek lepší tak i celý zápas. 
Opravdu škoda protože po dlouhé době se našim sešli dobré výsledky všem čtyřem 
hráčům. 
 


