
domácí: ajeťáci                 datum: 30/10                  hosté: stavěči 

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

VAŠKO Jozef          208  117  325  2    FUKOVÁ Veronika      234  104  338  6                                                                                  

ŠTEGOVÁ Dáša         181   98  279  8    HRUŠKA David         225   86  311  6                                                                                                  

SMRŽ Petr            217  115  332  5    ŠANDERA Petr         207   88  295 11                                                                                   

REWCZUK Marcel       227   79  306  7    HAVEL Martin         241  113  354  4                                                                                      

body:  2    celkem:  833  409 1242 22    body:  8    celkem:  907  391 1298 27 

Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Zápas dvou tradičních soupeřů přinesl spoustu kvalitních výkonů na obou stranách a ač byl nakonec výsledek na 

v zápisu opticky přesvědčivý ve prospěch hostů,tak ani domácí tým se nemusel za předvedenou hru stydět.První 

šli na plac Pepa a Veronika. Domácí kapitán si pokaždé zahrával s osudem duelu při hře do plných.Na první dráze  

ztratil deset kuželek. V dorážce ale zahrál výborných sedm devítek a na druhou dráhu šel s vedením dvou 

kuželek. Jenže se z dráhy první vůbec nepoučil a ve druhých plných nechal Veroniku utéct o patnáct kuželek a 

znovu musel dotahovat. Jenže v tu chvíli soupeřka vycítila velkou šanci na výhru a držela se jí jako klíště. Pepa 

opět zahrál dorážku stejně jako na dráze první pouze s jednou chybou, ale i když dorazil šest devítek tak ztráta 

z plných byla přece jenom nad jeho síly. Veronika si své vedení pohlídala a tento duel vyhrála výkonem hodný 

hráčky top týmu. Oba se dostali hodně přes třístovku, ale mnohem spokojenější byla hostující hráčka. Druzí hráli 

Dáša a David. Opět to byl hráč hostí, který lépe zvládl první plné. A to o třináct kuželek. V dorážce se Dáša stejně 

jako její kolega pokoušela o obrat. Zahrála o jednu devítku víc než David a tak se šlo na druhou dráhu s vedením 

Davida o čtyři kuželky. Druhé plné a stejně jako Pepa tak i Dáša si nechala svého soupeře utéct. Tentokráte ale o 

jednatřicet kuželek a bylo prakticky vymalováno. David si poté v dorážce, přestože ji opět prohrál, o tři kuželky, v 

poklidu dohrál tento zápas do vítězného konce. A dostal se o jedenáct kuželek přes tři kila. Třetí šli na plány dva 

Petrové. I třetí začátek duelu lépe zvládl hostující hráč. Tentokrát o pět kuželek. Znovu si pak domácí hráč 

v dorážce vzal vedení do svých rukou. Po změně drah poprvé domácí hráč dokázal druhé plné vyhrát. Což se pak 

ukázalo být solidním vkladem do následující dorážky, ve které přes veškerou snahu hostujícího Petra ten domácí 

své vedení nejenom že udržel, ale ještě o dvě devítky navýšil. Za výhru,kdy se dostal dvaatřicet kuželek přes tři 

stovky uhrál první bodíky a  ještě vykřesal malou naději domácích na zdramatizování celého zápasu. Do 

posledního duelu nastoupili Marcel a Martin. První plné a opět to je hostující hráč kdo před dorážkou vede a to o 

osm kuželek. V dorážce pak Martin soupeře nenechal své vedení zkorigovat a ještě své vedení navýšil o jednu 

devítku. Druhé plné byl opět velký boj. Marcel zahrál 116 , přesto ztratil dalších šest kuželek. V následující 

dorážce poté domácí hráč přece jenom trochu více rezignoval, což hrálo do not jeho soupeři a ten poté mohl 

předvést nejlepší výkon dne a druhý v letošním ročníku. I Marcel se dostal přes tři kilča, ale to bylo asi tak vše 

s čím mohl býti dnes spokojen. Domácí i hosté se dostali celkovými výkony přes dvanáct set a hostům chyběly 

dvě kuželky ke druhé třináctistovce. Paradoxně byli dnes domácí lepší v dorážce, ale do  plných si nechali své 

soupeře hodně utéct a to rozhodlo o jejich porážce 2-8.    


