
  domácí: starosedláci            datum: 25/04                  hosté: stavěči 

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

RANDÝSKOVÁ Jindra      208   71  279 14    FUKOVÁ Veronika      211    92  303  7                                         

RANDÝSEK Hynek           191   60  251 19    HRUŠKA Milan           231  123  354  4                                               

ZADINOVÁ Alena            175   52  227 19    ŠANDERA Petr            224  122  346  3                                                      

ZADINA Rudolf               201   79  280 16    HRUŠKA David            211    89  300  6                                                               

body:  0          celkem:  775  262 1037 68    body: 10    celkem:  877  426 1303 20 

                        Vítězí stavěči poměrem 10 : 0 . 

Podzimní dohrávku zvládli jednoznačně favorizovaní hosté. Na úvod se představily Jindra a Veronika. 

První plné zahrála hostující hráčka 113 a vedla tím o čtrnáct kuželek.Také v dorážce byla Veronika 

lepší a o dalších pět kuželek navýšila své vedení. Změna drah pak přinesla v plných zaváhání doposud 

vedoucí hráčky a Jindře se podařilo svou ztrátu snížit o jedenáct kuželek.Ale to co nahrála do plných, 

vzápětí v dorážce prohospodařila a ztratila tak možnost ještě více tento duel zdramatizovat. Nakonec 

Veronika o tři kuželky přelezla třístovku a uhrála první body pro svůj tým. Druzí hráli Hynek a Milan. 

Úvodní plné oba  zahráli skoro stejně (105/107).To byl ale poslední okamžik kdy se domácí hráč držel 

svého soupeře. Od následujících hodů už pak Milan jasně dominoval s čímž mu jeho soupeř díky 

hodně chybám zdatně pomáhal. Po dorážce už hostující hráč vedl o třicet kuželek. Změna drah 

nepřinesla na plánech nic nového. Milan zahrál do plných 124 a utekl soupeři o dalších osmatřicet 

kuželek. A v dorážce také nepolevoval ve svém kvapíku  a ještě dalších pětatřicet kuželek k dobru 

nahrál. Nakonec u Milana svítilo nejlepší číslo dne 354 a o sto tři kuželek poráží  Hynka. Třetí si zahráli 

Alenka a Petr. Hnedle úvodní plné rychle rozhodly o osudu tohoto duelu. Alenka zahrála 76 a rázem 

ztrácela na soupeře osmadvacet kuželek. Když poté v dorážce o jednu kuželku nedorazila ani dvě celé 

devítky nebylo prakticky co řešit. Navíc když Petrovi chyběla jedna kuželka k sedmi devítkám. Změna 

drah sice přinesla na straně domácí hráčky přece jenom mírné zlepšení, ale na rozjetého Petra to ani 

zdaleka nestačilo. Nakonec se Petr zastavil na čísle 346 a poráží soupeřku o 119 kuželek. Poslední si 

zahráli Ruda a David. Opět první plné lépe zvládl hostující hráč  a ujal se vedení o sedm kuželek.           

V dorážce ale Ruda zabral a Davida porazil o jednu devítku, čímž se po půlce ujal vedení o dvě 

kuželky. Změna drah a opět plné vyhrál David a to o tři kuželky. V závěrečné dorážce si poté David 

počínal mnohem lépe než v té první a dorazil šest devítek.To Rudovi chyběla jedna kuželka ke čtyřem 

devítkám. David nakonec uhrál rovnou  třístovku a i on vyhrál svůj duel.Tím pádem hosté vyhráli 

tento zápas 10:0 a poprvé v letošním ročníku o tři kuželky překonali třináct set kuželek. 


