
  domácí: ajeťáci                 datum: 12/04                  hosté: junioři 

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

ŠTEGOVÁ Dáša            210   62  272 12    PAVELKA Vladimír       250  104  354  7                                                          

VAŠKO Jozef                210   86  296 10    HRUBOŠ Michal            230  104  334  7                                                                

SMRŽ Petr                    201   67  268 15    PRIŠŤÁK Josef               227    88  315  7                                                                  

REWCZUK Marcel       212   93  305  9     ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      225    62  287 12                                                               

body:  2    celkem:      833  308 1141 46       body:  8    celkem:  932  358 1290 33 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým dnes na rozjetého soupeře vůbec nestačil a až v závěru dokázal odehnat okolo poletujícího 

kanárka. První si zahráli Dáša a Vláďa. Domácí hráčka předvedla svůj standartní výkon což, ale dnes bylo 

na rozjetého soupeře,který si vzal velké ponaučení ze svého  den starého výkonu, zatraceně málo.První 

plné dala Dáša sto třináct, což bylo velmi slušné, ale soupeř dal ještě o jedenáct víc.V dorážce pak Vláďovi 

chyběla jedna kuželka k šedesáti a jeho vedení poskočilo o dalších čtyřiadvacet kuželek.Změna drah, ale 

na plánech se nic nezměnilo.Myšleno na dominanci hostujícího hráče.Do plných dal ještě o dvě kuželky víc 

než na dráze první a jeho náskok narostl o dalších devětadvacet kuželek.Dorážka se poté dohrávala jenom 

z povinnosti. I tak Vláďa své vedení nadále navyšoval. Nakonec se dostal čtyřiapadesát kuželek přes 

třístovku a o dvaaosmdesát kuželek poráží soupeřku.To byl na úvod těžký direkt pro domácí tým. Druzí 

hráli Pepa a Michal. Opět to byl hostující hráč, který lépe zvládl úvodní plné a ujal se vedení o sedm 

kuželek.S tím se ale ze strany domácího kapitána dalo stále něco dělat.Jenže to chtělo z jeho strany přidat 

na přesnosti,což ale v následné dorážce zrovna nepředváděl.Ba naopak to byl jeho soupeř ,který se dále 

vezl na vítězné vlně.V dorážce Michalovi chyběla jedna kuželka k sedmi devítkám.Pepovi sice taky chyběla 

jedna kuželka,ale ke čtyřem devítkám a tak jeho ztráta po půlce byla propastných čtyřiatřicet kuželek.Stále 

sice byla před oběma jedna dráha ale i tak to už bylo s domácím hráčem na pováženou.Jenže změna drah 

nepřinesla na plánech nic nového.Michal opět zvládnul lépe plné a jeho vedení narostlo o dalších třináct 

kuželek.Následnou dorážku sice Pepa zvládl lépe o jednu devítku, ale v té chvíli to Michalovi vůbec 

nevadilo. Obzvláště když na jeho kontě svítilo třistatřicet čtyři, čímž nejenom že jasně poráží soupeře ,ale 

zároveň to bylo jeho zápasové maximum.Tím pádem bylo po půlce odehraných duelů prakticky o osudu 

tohoto zápasu rozhodnuto.Hosté vedli 4-0 a měli k dobru sto dvacet kuželek, což bylo v současné 

konstelaci sil obou týmů více než-li slibný náskok.Třetí hráli Petr a Pepa. Domácí hráč měl před sebou 

těžký úkol alespoň zlepšit dojem z předváděné hry jeho týmu.Jenže i na něm se podepsal úvodní debakl 

jeho spoluhráčů a tak se prakticky soupeře držel pouze první dráhu.Do plných ztratil jedenáct kuželek a po 

dorážce už jenom tři .Jenže změna drah a opět další ztráta v plných.A to patnáct kuželek.V dorážce poté 

spáchal Petr deset chyb a tři kuželky mu chyběli ke třem doraženým devítkám.To Pepa se dál vezl na 

vítězné vlně a jako třetí hostující hráč se dostal přes třístovku a opět výrazně poráží domácího 

hráče.Poslední se na plánech ukázali Marcel a Anička. Teď už musel domácí hráč zabrat aby si jeho tým 

neodnesl kanárka! Jenže soupeřka mu to ze začátku zrovna neulehčovala.Do plných dal Marcel rovné kilo i 

tak pět kuželek na soupeřku ztrácel.V dorážce to už bylo pro domácího hráče mnohem lepší.Sice  na chyby 

byl  o dvě horší, přesto dorážku zvládl lépe o šestnáct kuželek.Tím pádem šel na druhou dráhu s vedením 

jedenácti kuželek.Změna drah a opět plné zahrála lépe hostující hráčka.Dala stodvacet a její ztráta před 

poslední dorážkou dne byla pouhé tři kuželky.Naštěstí pro domácího hráče,dnes Aničce vůbec nešla 

dorážka.Předvedla osm chyb,soupeř pouze tři a to mělo na konečný výsledek obou hráčů velký vliv.Marcel 

se nakonec jako jediný domácí hráč dostal přes tři stovky,o pět kuželek  a Anička se naopak jako jediná 

z hostů přes tři sta nedostala.Což alespoň trochu kosmeticky upravilo porážku domácího týmu. 


