
 

Týden po výhře nad kolegy s céčka, vyzvalo béčko  k dalšímu duelu  kolegy z áčka.Do první dvojice 

nastoupili David a Jirka.Domácí hráč  dává na první dráze sedm kuželek přes dvě stovky a díky tomu jde 

do druhé poloviny duelu s vedením tří devítek.Také na druhé dráze nepouštěl domácí hráč Jirku do 

naděje na obrat a po plných už vedl  o dvaačtyřicet kuželek.V dorážce sice trochu polevil ze svého úsilí 

a dovol Jirkovi osm kuželek z náskoku ubrat, přesto první body jasně  bere domácí hráč a za pět kuželek 

přes čtyřstovku bere první body.Navíc domácí mají k dobru třicet čtyři kuželky.Druzí si zahráli Martin a 

Pavel.Opět to je domácí hráč ,který lépe zvládl první půli duelu.Ale ne zase o tolik o kolik by si přáli 

jeho spoluhráči. Sice to bylo o devítku za výkon dvěstědevatenáct, ale Pavel se jej držel jako klíště a 

zahrál dvěstě deset. A to Pavel dal do plných sto padesát tři, o čtyři kuželky víc než-li soupeř,ale Martin 

zase v dorážce dal sedmdesátku. Na druhé dráze dává domácí hráč stopadesát osm s utekl Pavlovi o 

dvacet čtyři kuželek.V dorážce dává Pavel  jednašedesát a o čtyři kuželky manko z plných snížil. 

Nakonec dává Martin třicet čtyři kuželky přes čtyřstovku a poráží Pavla o devětadvacet kuželek.Oba se 

tak dostali přes  čtyřstovku ,ale body bere opět domácí hráč.Ti tak už vedou 4-0 a šedesát tři kuželek a 

nic nenasvědčovalo o možných komplikacích na cestě za konečnou výhrou áčka.Jenže v kuželkách 

nikdy neříkej nikdy.Do třetí dvojice nastupují Milan a Petr.První plné domácí hráč dává stošestatřicet , 

ale Petr je ještě o devítku lepší.V dorážce Milanovi chybí tři kuželky k pěti devítkám a opět je Petr lepší 

když dorazil šest devítek.Takže po půlce pro mnohé překvapivě ,vede hostují hráč a to o dvacet 

kuželek.I druhé plné má lepší hostující hráč.Milan je lepší o jednu kuželku oproti své první dráze kdežto 

Petr se zlepšuje na stopadesát šest.Čímž navyšuje své vedení o dalších devatenáct klacků.A ten samý 

trend pokračuje i v závěrečné dorážce.Milan se zlepšil na celých pět devítek, jenže Petr  dává sedm 

devítek a ještě tři kuželky navíc. Milan se zastavuje na konečných třistasedmdesáti, což je ale o 

jednapadesát kuželek méně než dává Petr.Ten tímto snižuje vedení domácích na 4-2 a také v kuželkách 

už je hratelný rozdíl +12 kuželek pro domácí.Tím pádem opět poslední dvojice hraje prakticky o vše. 

Takže osud zápasu měli v rukou Marcel a Jirka.Domácí hráč nezvládl první plné a dal jenom stodvacet 

osm.To Jirka je o sedmnáct kuželek lepší. Rázem tak o pět kuželek celkem jsou na tom hosté lépe. 

Dorážku zahráli oba stejně když jim jedna kuželka chyběl k sedmi devítkám.Také druhé plné lépe zvládl 

hostující hráč.Přestože se Marcel zlepšil na stodevětatřicet ztratil na Jirku dalších deset kuželek.To před 

závěrečnou dorážkou nebyla zrovna výhodná pozice pro domácího hráče a vlastně i jeho tým.Jenže 

kuželky se hrají až do posledního hodu a to se potvrdilo i v tomto duelu.Jirka v dorážce zahrál skvělých 

sedmdesát.Jenže Marcel neskutečně zabral.Dává v dorážce bez pěti kuželek stovku, což mu stačilo ke 

konečnému číslu čtyřista dvacet čtyři. Sice to na výhru nestačilo o dvě kuželky ,ale i to v tomto případě 

pro celkové vítězství áčka hrálo významnou roli. Jirka sice srovnal stav na 4-4, ale na kuželky byli stále 

lepší domácí, kteří tak vydřeli konečnou výhru 6-4.Marcel po ztrátě na dráze první, musel na druhé 

dráze zahrát dvěstě třicet čtyři aby jeho tým mohl slavit vítězství. Oba týmy zahráli výbornou a 

vyrovnanou partii.    

 


