
  domácí: stavěči                 datum: 18/12                  hosté: dřeváci 

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

ŠANDERA Petr         194    88  282 10    ČEPILA Karel st.          202    89  291 10                                                               

HAVEL Martin          232  115  347  2     ČEPILA Karel ml.        214    96  310  8                                                                    

HRUŠKA David         232    53  285 19    KLOFANDA Jiří            222  111  333  8                                                           

HRUŠKA Milan         214    94  308  3     BRYNDAČ Stanislav    178    61  239 19                                                                     

body:  6    celkem:  872  350 1222 34    body:  4    celkem:  816  357 1173 45 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Hodně vyrovnaný zápas, který rozhodlo až konečné skóre v kuželkách.První si zahráli Petr a Karel 

senior.Hostující hráč,vyhrál první plné o tucet klacků.V dorážce Petr jednu kuželku ze své ztráty ubral.Ve 

druhých plných Petr ubral ze ztráty další čtyři kuželky a tak o osudu duelu musela rozhodnout závěrečná 

dorážka.V té chyboval Petr pětkrát, kdežto senior vyrobil o dvě chyby méně a to rozhodlo v jeho prospěch. 

Nakonec soupeře poráží o jednu devítku. Druzí si zahráli Martin a Karel junior. První plné zahráli oba 

výborně a vedení o jednu kuželku se ujal Martin. V dorážce zahrál opět lépe domácí hráč a své vedení 

navýšil na deset kuželek. Druhé plné rychle rozhodly o konečném výsledku tohoto duelu. Junior se trápil a 

zahrál dvě kuželky pod sto.To Martin stovku přehodil o patnáct kuželek a bylo prakticky rozhodnuto.         

V dorážce se junior sice snažil, ale jeho ztráta narostla o dalších deset kuželek a tak ve druhé dvojici vítězí 

domácí hráč. Oba se dostali přes třístovku. Karel o deset a Martin o čtyřicet sedm. Třetí nastoupili na 

plány David a Jirka. Domácí hráč v prvních plných soupeři utekl o osm kuželek. Jenže v dorážce osmkráte 

chyboval a náskok rychle ztratil. Zahrál pouze devětadvacet, kdežto Jirka o čtyřicet kuželek více. Takže po 

polovině duelu vedl hostující hráč o třicet dvě kuželky. I druhé plné vyhrál David, tentokrát o dvě kuželky. 

Jenže v dorážce vyrobil ještě o tři chyby více než-li na dráze první a hodně tím ulehčil svému soupeři cestu 

za výhrou. Ale Jirka si ji za výbornou hru plně zasloužil. Dostal se třicet tři kuželky přes třístovku a rázem to 

byl jeho tým, který před závěrečnou dvojicí vedl 4-2 a ještě měli k dobru dvacet kuželek. Poslední si zahráli 

Milan a Standa. V prvních plných domácí hráč zahrál o tři kuželky lépe, takže hosté stále drželi naději na 

celkovovou výhru.Ta se jim, ale rychle rozplynula hnedle v následující dorážce. Standa osmkráte chyboval 

a dorazil bez jedné kuželky čtyři devítky.To Milan s jednou chybou dorazil devítek šest a po polovině tak 

domácí vedli na celkové skóre o dvě kuželky. Druhé plné pak rychle rozhodly o konečném výsledku. 

Standa zahrál pouze sedmdesát čtyři, což bylo o třiatřicet méně než-li se povedlo Milanovi a dorážka se 

dohrávala pouze z povinnosti. Nakonec Milan zahrál osm kuželek přes třista a i to mu stačilo na výhru o 

šedesát devět kuželek. Domácí tak vyhrávají druhý duel a další dva body berou za skóre, čímž vítězí 

v tomto zápase 6-4 a připisují si do tabulky dva body za výhru. Ale museli si hodně máknout a nebýt 

výpadku posledního hráče hostů, kdoví jak by to nakonec dopadlo. Ale to je jenom kdyby a na to se 

v kuželkách nehraje. 


