
  domácí: ajeťáci                 datum: 07/02                  hosté: stavěči 

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

ŠTEGOVÁ Dáša           199   70  269 15    ŠANDERA Petr         207  102  309  4                                                           

VAŠKO Jozef               249   98  347  5     HRUŠKA David         234   87  321  9                                                                  

NÝVLT Bedřich            185   69  254 15    HAVEL Martin         228  124  352  1                                                            

REWCZUK Marcel       228   94  322  5     HRUŠKA Milan         232   77  309  8                                                                   

body:  4      celkem:  861  331 1192 40    body:  6    celkem:  901  390 1291 22 

                        Vítězí stavěči poměrem 6 : 4 . 

Dohrávka podzimní části soutěže přinesla zajímavý mač. První si zahráli Dáša a Petr. Úvodní plné lépe 

zahrála domácí hráčka a výkonem dvě kuželky přes kilo se ujala vedení o pět kuželek. Svůj náskok 

Dáša prohospodařila v následné dorážce. V té jí chyběla jedna kuželka ke čtyřem devítkám, kdežto 

Petrovi jedna k pěti. Tím pádem šel s vedením čtyř kuželek do druhé části duelu hostující hráč. Druhé 

plné zvládl lépe Petr, když dal deset kuželek přes sto a jeho náskok narostl o dalších třináct kuželek. 

Dáša poté zopakovala na chlup stejný výkon v dorážce z první dráhy, ale Petrovi chyběly dvě kuželky 

k šedesátce a o vítězi tak bylo  jasno. Hostují hráč se nakonec dostal o jednu devítku přes třístovku a 

po zásluze bral první body dnešního dne. To soupeřce k této metě chybělo jednatřicet kuželek i díky  

patnácti chybám v dorážce. Druzí si zahráli Pepa a David. Domácí kapitán zvládl na výtečnou úvodní 

plné když mu dvě kuželky chyběly ke sto třiceti. Ani David nehrál špatně, ale před dorážkou ztrácel na 

soupeře sedmnáct kuželek. V dorážce byl Pepa opět lepší i když jenom o jednu kuželku. Takže 

s náskokem dvou devítek šel do druhé poloviny duelu. Druhé plné zahrál domácí kapitán opět 

výtečně když dal jednadvacet kuželek přes stovku. Ale David ještě neházel flintu do žita a byl ještě o 

dvě kuželky lepší. I druhou dorážku zahrál Pepa hodně slušně, když dorazil rovných šest devítek. To 

Davidovi chyběla jedna kuželka k pěti devítkám. Po součtu všech čísel, tento duel výkonem bez tří 

kuželek třistapadesát vyhrál domácí hráč. David byl o šestadvacet kuželek horší. Po polovině duelů je 

tedy stav 2-2 a o čtrnáct kuželek jsou na tom stále lépe hosté. Do třetí dvojice nastoupili Bedřich a 

Martin. V tomto duelu byl velkým favoritem hostují hráč a to se také nakonec i potvrdilo. Už po 

prvních plných domácí hráč ztrácel pětadvacet klacků. V dorážce pak Martin uhrál sedm devítek a 

jeho vedení narostlo o dalších devatenáct kuželek. I druhé plné Bedřich prohrál, tentokrát o dvě 

devítky. Dílo zkázy bylo poté dokonáno ve druhé dorážce, kde Bedřichovi došly síly a do tří devítek 

mu chyběly dvě kuželky. Naproti tomu Martinovi chyběly dvě kuželky k tomu aby zopakoval dorážku 

z dráhy první. Suma sumárum, domácí hráč o čtyři kuželky přelezl dvěstěpadesátku, kdežto Martin o 

dvě kuželky překonal třistapadesátku. Takže  před posledním duelem je stav 4-2 pro hosty a rozdíl 

v kuželkách je mínus 114 v neprospěch domácího týmu. I proto se poslední duel prakticky už hrál 

jenom z povinnosti. Do něj nastoupili Marcel a MiIan. Úvodní plné díky stodevatenácti vyhrál o deset 

kuželek domácí hráč. Také v dorážce byl Marcel lepší a to o šest kuželek. Větší drama pak přinesly 

druhé plné. Marcel se o deset kuželek pohoršil oproti dráze první a naopak Milan se o čtrnáct kuželek 

zlepšil. To znamenalo, že před dorážkou byl náskok domácího hráče pouhé dvě kuželky. Naštěstí pro 

domácí tým, Marcel v dorážce zachoval klidnou hlavu a svůj náskok dokázal ještě navýšit o jedenáct 

kuželek a tento duel výkonem dvaadvaceti kuželek přes třista vyhrál. Milan se přes třista dostal o 

jednu devítku. Nakonec je tedy konečný stav 6-4 pro hosty . 

 


