
 

  domácí: starosedláci            datum: 15/04                 hosté: šikulové 

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

RANDÝSEK Hynek              174   62  236 15    NOHÁČEK Václav       190   88  278 10                                            

RANDÝSKOVÁ Jindřiška    187   66  253 11    TOMEC František      185   93  278 11                                                   

GBUR Tomáš                      205   67  272 11     HRODEK Rudolf         193   50  243 16                                                         

ZADINA Rudolf                   207   95  302   8     HORN Jiří                    221   79  300  8                                                                    

body:  4            celkem:  773  290 1063 45    body:  6    celkem:  789  310 1099 45 

                        Vítězí šikulové poměrem 6 : 4 . 

Souboj dvou tým,u o to kdo bude v tabulce na konci soutěže na lepším místě.Takže se čekalo pěkné 

drama. První si zahráli Hynek a Václav. Domácí hráč se v posledních zápasech trápí.A nejinak tomu 

bylo i dnes. První plné prohrál o šestnáct kuželek.Také dorážka mu noc nesedla a jeho manko vzrostlo 

o dalších devatenáct kuželek.Tímto si kapitán hostů před druhou polovinou duelu uhrál solidní 

náskok sedmatřiceti kuželek. Druhé plné zahráli oba stejně dvaadevadesát. Závěrečnou dorážku 

zvládl Václav o třináct kuželek lépe než Hynek a přesvědčivě uhrál první body pro hosty. A taky 

náskok dvaačtyřiceti kuželek. Druzí šli na plány Jindra a František. První plné skončily a oba měli 

dvaadevadesát. V dorážce to byl překvapivě hostující hráč, který ji zvládl lépe a do druhé poloviny 

zápasu šel s vedením třinácti kuželek. Opravdu nečekané. Ve druhých plných ještě Jindra zabojovala 

své manko snížila o dvě kuželky. Jenže pak přišla dorážka a v té opět lépe zahrál mnohem lépe 

František a to dokonce o čtrnáct kuželek.Takže suma sumárum je to i podruhé hráč hostů, kdo dnes 

vítězí. A to o pětadvacet kuželek.Takže po polovině duelů vedou hosté 4-0 o 67 kuželek.To byl 

opravdu slušný vklad do tohoto zápasu. Třetí šli na plány Tomáš a Ruda. Domácí hráč už musel vyhrát 

aby ještě jeho tým mohl  živit naděje na obrat. Jenže první plné skončili a opět vedl hráč hostů. O 

sedm klacků. Dorážka ale přece jenom přinesla změnu poměru sil na plánech. Ruda se trápil dorazil 

pouze patnáct kuželek a toho zdatně využil Tomáš, když byl o dvě devítky lepší.Takže do druhé 

poloviny jde s vedením jedenácti kuželek. Druhé plné byly pak plně v režii domácího hráče. Zahrál 

luxusních sto dvanáct a rázem jeho vedení vyskočilo na třicet kuželek. S tím se pak mnohem lépe 

dohrává zápas. Ruda se sice ještě snažil v dorážce svou ztrátu alespoň zkorigovat, ale to mu jeho 

soupeř neumožnil a tak už se na rozdílu v kuželkách mezi hráči nic nezměnilo.Tomáš uhrál první body 

pro svůj mančaft a přiživil naděje na možný obrat.Poslední šli na plány Ruda a Jirka. Ti měli ve svých 

rukou osud tohoto zápasu. Jenže po prvních plných to se šancemi domácích na obrat nevypadalo 

zrovna moc nadějně. Ruda zahrál osmdesát devět a ztrácel na Jirku jednadvacet kuželek. A po 

dorážce bylo ještě o dvě kuželky hůř. To už bylo pro hosty velmi nadějné.Ve druhých plných se Ruda 

konečně našel. Smázl ze ztráty sedm kuželek, přestože Jirka zahrál rovných sto jedenáct. Rozhodla 

dorážka. Ruda zahrál padesát dva, což bylo o dvě devítky více než se podařilo Jirkovi. Tímto se domácí 

hráč dostal dvě kuželky přes tři kila. To Jirka zahrál rovnou třístovku.Ale v konečném součtu to 

domácímu hrči stačilo pouze za kosmetickou úpravu skóre, jelikož na kuželky za stavu 4-4 vyhráli 

hosté. Ale opět i tyto týmy dokázaly, že umí zahrát napínavé duely. 


