
  domácí: starosedláci            datum: 11/04                  hosté: junioři 

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

RANDÝSKOVÁ Jindra      211   75  286 10     HORNOVÁ Andrea        217   82  299 10                                                     

RANDÝSEK Hynek           210   65  275 16      PAVELKA Vladimír         211   87  298  6                                                           

ZADINA Rudolf               212   86  298  7       ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      238   87  325  6                                                             

GBUR Tomáš                   193   83  276  8       PRIŠŤÁK Josef                 202  100  302  8                                                                       

body:  0          celkem:  826  309 1135 41          body: 10    celkem:  868  356 1224 30 

                        Vítězí junioři poměrem 10 : 0 . 

Opět to vypadá podle čísel na jednoznačný zápas, ale zase byla většina duelů docela slušně vyrovnaná.Do 

úvodního duelu nastoupily Jindra a Andrea. První plné se dostala domácí hráčka osm kuželek přes stovku 

a o stejný počet i vede nad svou soupeřkou.V dorážce pak byla lepší Andrea a pět kuželek ze svého manka 

ubrala. Změna drah a opět se obě dostaly přes stovku.Tentokráte však hostující kapitánka přehodila 

stovku o sedmnáct kuželek a před dorážkou vede o čtrnáct kuželek.V následné dorážce si poté své vedení 

zkušeně pohlídala a nakonec jí chyběla jedna kuželka ke třístovce. A uhrála první body pro svůj tým.Další 

hráli Hynek a Vláďa. První plné dal domácí hráč dvě kuželky přes stovku a ujal se vedení o tři kuželky.Také 

dorážka hostujícímu hráči zrovna moc nevyšla a ještě jednu kuželku na soupeře ztratil.Takže Hynek po 

půlce nečekaně vede o čtyři kuželky. Změna drah a stále se domácí hráč svého soupeře drží zuby nehty. 

Sice po plných své vedení ztratil, ale před dorážkou jsou na tom oba na vlas stejně.V té se konečně 

hostující hráč chytil a zahrál o třiadvacet kuželek více než-li Hynek. Respektive domácí hráč uhrál pouze 

třicet kuželek a to na Vláďu dnes bylo málo.Takže ,sice až v závěru ,přesto i druhý duel vyhrává hostující 

hráč.Třetí šli na plány Ruda a Anička. Opět jsme byli svědky v prvních plných vyrovnaných výkonů obou 

aktérů. Ruda dal sto sedm a tři kuželky na soupeřku ztrácel. V dorážce pak domácí hráč dal rovných 

padesát a vzal si vedení o čtyři kuželky na svou stranu.Změna drah prospěla více hostující hráčce.Jako 

tomu ostatně ve všech předchozích duelech.Aničce v plných chyběly dvě kuželky do stotřicetin, což bylo o 

třiadvacet kuželek více než se podařilo jejímu soupeři a před druhou dorážkou se tak ujala vedení o 

devatenáct kuželek. Díky to poté měla jistě i více klidu aby tento pro ni slibně rozehraný mač dohrála do 

vítězného konce.Nakonec jí v dorážce chyběla jedna kuželka k pěti devítkám,což jí ale nevadilo jelikož 

Ruda porazil pouze čtyři celé devítky a tak i třetí duel vyhrávají hosté.Navíc Anička se dostal pětadvacet 

kuželek přes třístovku a předvedla nejlepší výkon dne.Poslední šli na plány.Tomáš a Pepa. První plné 

oběma hráčům chybělo pár kuželek do stovky.Tomášovi tři i tak vedl o čtyři kuželky.Dorážku zahráli oba 

stejných dvaačtyřicet.Změna drah a jako tradičně i změna ve vývoji duelu a otěže do svých rukou opět 

přebírá hostující hráč. A až do konce je už nepouští.Do plných se dostal devět kuželek přes sto a rázem 

vede na kuželky o jednu devítku.Také v dorážce si Pepa nepřipouštěl žádné komplikace a přestože se 

Tomáš ještě snažil a  jedna kuželka mu chyběla k zopakování svého výkonu z dráhy první ,na rozjetého 

soupeře mu to dnes nestačilo.Ten se oproti své první dráze zlepšil o šestnáct kuželek, čímž si pojistil své 

vítězství.Pepa se nakonec dostal dvě kuželky přes třista a hosté tak odjíždějí domů s kanárkem. 


