
  domácí: Bonro B                 datum: 26/09        hosté: NAUTILUS Chodov A 

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

JANČÍKOVÁ Iveta            300    98  398 12    VAŠKO Jozef               281  122  403  8                                                         

URBÁNKOVÁ Lenka        278  131  409  6    PAVELKA Vladimír     297  107  404 12                                                   

SOBOTKOVÁ Martina r. 269  117  386  8    HORN Jiří                     233   98  331 15                                                                

ČERNÝ Radin                    293  132  425  4    HRUŠKA David           285  133  418  5                                                                           

body:  8         celkem: 1140  478 1618 30    body:  2    celkem: 1096  460 1556 40 

                       Vítězí Bonro B poměrem 8 : 2 . 

Po domácím vítězném zápase, si áčko zajelo zahrát na padavou varskou kuželnu. První šel na plány Pepa. 

Na obou drahách pokaždé ztrácel na soupeřku do plných. V dorážce pak své manko mohutně stahoval. 

Na první dráze mu ještě pár kuželek chybělo, ale na druhé se mu manko konečně podařilo srovnat a když 

zvládl existencs, tak posledním hodem do plných tento duel vyhrál o pět kuželek. Kromě toho se po delší 

době dostal přes čtyřstovku. Druhý si zahrál Vláďa. Ten výborně zvládl plné, nejlépe z našich a zdálo se, 

že si v poklidu dojde pro výhru. Jenže v dorážce vyrobil dvanáct chyb a slibný náskok ztratil a tentokrát 

to je náš hráč, který prohrál o pět kuželek. Čímž je po dvou duelech srovnán stav jak na body tak i na 

kuželky. Třetí šel do boje Jirka. Jelikož nám chybí čtvrtý hráč základní sestavy, tak jsme byli nuceni 

sáhnout do rezerv do našeho céčka. A volba padla na Jirku. Bohužel náš hráč neunesl tíhu zodpovědnosti 

nastoupit za áčko a zápas mu dnes  vůbec nevyšel. Škoda měl si tento start jenom užívat. Poslední si 

zahrál David. Ten se ještě pokusil alespoň zkorigovat nepříznivě se vyvíjející skóre zápasu. Bojoval 

statečně a předvedl nejlepší výkon z našich, ale jeho soupeř se taktéž nenechal zahanbit a našeho hráče 

poráží o sedm kuželek. Takže nakonec odjíždíme domů s porážkou 2-8. 


