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

RANDÝSKOVÁ Jindra       191   71  262 13     KUCA Antonín           205   66  271 18                                                                

GBUR Tomáš                     228   57  285 18     KLOFANDA Jiří          215  105  320  4                                                                   

ZADINA Rudolf                 212   79  291 15     ČEPILA Karel ml.        221   87  308 10                                                           

ZADINOVÁ Alena              200   69  269 16     ČEPILA Karel st.          199   79  278 11                                                                 

body:  0    celkem:         831  276 1107 62      body: 10    celkem:  840  337 1177 43 

                        Vítězí dřeváci poměrem 10 : 0 . 

Podle konečného výsledku to vypadá na jasný vývoj, ale až na druhý duel, to byly poměrně vyrovnané 

mače. První si zahráli Jindra a Tonda. První plné se oba nedostali přes stovku. Domácí hráčce chybělo 

deset kuželek a soupeři tři.V dorážce se oba trochu více trápili.Jindra dala rovné čtyři devítky a Tonda byl o 

čtyři kuželky horší.Takže s mírným náskokem šel na druhou dráhu hostující hráč.Druhé plné přece jenom 

oba hráči zvládli lépe než na dráze první.Tonda se dostal osm kuželek přes sto a Jindra o jednu.Dorážka 

byla opět hodně vyrovnaná.Domácí hráčce chyběla jedna kuželka aby zahrála stejnou dorážku jako na 

dráze první a soupeř se o dvě kuželky oproti své první dráze zlepšil.Po sečtení všech čísel bere první body 

hostující hráč.Druzí si zahráli Tomáš a Jirka. První plné zahrál domácí hráč výborně a ujal se vedení o 

šestnáct kuželek.Aby taky ne když dal stodvacet šest.V dorážce už to tak slavné nebylo, čehož využil  Jirka 

a na druhou dráhu šel s vedením tří kuželek.Druhé plné tentokrát vyhrál Jirka a uskočil soupeři o další tři 

kuželky.V následné dorážce se sice Tomáš oproti své první dráze o trochu zlepšil,ale Jirkovi chyběla jedna 

kuželka k sedmi devítkám a na to jeho soupeř nedokázal zareagovat.Takže Jirka se dostal dvacet kuželek 

přes tři kilča soupeře poráží o pětatřicet kuželek.Třetí hráli Ruda a Karel junior.První plné oba dali stejných 

sto osm.V dorážce dal domácí hráč rovné čtyři devítky,ale junior byl o sedm kuželek lepší.Druhé plné 

zahrál hostující kapitán o jednu devítku víc, čímž před dorážkou slušně navýšil své vedení a získal tak více 

klidu do posledních dvaceti hodů.Oba v nich předvedli vyrovnaný boj a nakonec si Karel ještě jednu 

kuželku ke svému vedení přidal.Hostující hráč se dostal osm kuželek přes tři sta a také za to bral 

body.Poslední se dostali na plány Hynek a Karel senior.První plné dal domácí hráč šest kuželek pod stovku 

a na soupeře hned na úvod ztrácel čtyři kuželky.Dorážku zahráli oba stejně čtyřicet čtyři.Ve druhých 

plných se oba dostali přes stovku.Hynek o šest a soupeř o jednu kuželku.Takže před dorážkou vede 

domácí hráč o jednu kuželku a měl tak stále šanci odehnat nepříjemně blízko poletujícího žlutého ptáčka 

zpěváčka. Jenže dorážku domácí hráč vůbec nezvládnul a neuhrál ani celé tři devítky.Senior sice taktéž 

s dorážením kuželek hodně bojoval,ale i tak mu chyběla jedna kuželka ke čtyřem devítkám a tak je jasné 

že i poslední body uhrál hostující hráč a domácí tak dostali na cestu domů kanára.  


