
  domácí: starosedláci            datum: 07/12                  hosté: junioři 

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

ZADINA Rudolf            208   78  286 11    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      218   75  293 10                                             

RANDÝSEK Hynek       218   70  288 12    PAVELKA Vladislav        219   90  309  5                                                       

GBUR Tomáš                192   77  269 13    PRIŠŤÁK Josef               204  105  309  6                                                    

KABELE Jana                 212   74  286 14    HORNOVÁ Andrea       213   89  302  9                                                       

body:  0       celkem:  830  299 1129 50      body: 10     celkem:  854  359 1213 30 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Den po porážce od Stavěčů, nastoupili Junioři k dalšímu zápasu, který zvládli mnohem lépe.,Do 

prvního duelu nastoupili Ruda a Anička. Domácí hráč ztrácel na soupeřku po prvních plných třináct 

kuželek a zdálo se, že to i nadále bude mít hostující hráčka lépe rozehrané.Ale hnedle následná 

dorážka duel hodně zamotala. Ruda totiž zahrál o deset kuželek více a najednou po půli ztrácel jenom 

tři kuželky. Když pak ve druhých plných svou ztrátu úplně vymazal, zdálo se že má osud zápasu 

pevněji ve svých rukou. Jenže druhá dorážka vyšla o sedm kuželek lépe pro Aničku a ta právě o tento 

rozdíl nakonec úvodní duel vyhrává. Další si zahráli Hynek a Vláďa. Opět to byl hostující hráč, který 

vyhrál první plné. A to o sedm kuželek. Navíc v dorážce zahrál o dalších devatenáct kuželek víc a tak 

Vláďa po půlce vedl o šestadvacet kuželek.To už byl hodně slušný náskok. Druhé plné se Hynek 

zvednul a ze ztráty ubral šest kuželek. Následující dorážka už pak byla vyrovnaná. Plus jedna kuželka 

pro Vláďu. V konečném součtu to znamenalo že i druhý duel vyhrává hráč hostujícího družstva a jako 

první se dostal přes třístovku. Třetí si zahráli Tomáš a Pepa. Úvodní plné vyhrál sice domácí hráč, ale 

v dorážce byl lepší jeho soupeř.Takže do druhé půlky šel s vedením šesti kuželek Pepa. Druhé plné 

byly ve znamení nástupu hostujícího hráče a ten své vedení navýšil o dalších patnáct kuželek. Také ve 

druhé dorážce Pepa nadále své vedení navyšoval a nakonec vyhrál o čtyřicet klacků. Odměnou za 

výbornou hru mu byla další třístovka. Ale i Tomáš se dnes za svůj výkon nemusel stydět. Poslední si 

zahrály Jana a Andrea. Domácí hráčka hrála alespoň o čest svého týmu  a také se do zápasu pustila 

pěkně „zvostra“. První plné uhrála opět kuželek více než-li její soupeřka. Jenže v dorážce Andrea 

prokázala mnohem více zkušeností a zahrála jí lépe o kopu kuželek. Také díky tomu šla na druhou 

dráhu s vedením sedmi kuželek. Ve druhých plných pokračovala Andrea ve svém tažení za výhrou a 

odskočila soupeřce o dalších šest kuželek. Jana pak ještě zkoušela nepříznivý duel zvrátit, ale její 

snahu srážel příliš mnoho chyb a tak si její soupeřka své vedení zkušeně pohlídala až do konce. 

Nakonec se jako třetí dostal přes třista. Domácí tak poslední letošní zápas prohrávají s kanárkem. Ale 

opět nezahráli ,špatně jenom jejich soupeř měl dnes více štěstí a hlavně zkušeností na své straně a to 

rozhodlo v jejich prospěch. 


