
Naše céčko přivítalo tým chemičky ze Sokolova a  byl to nakonec zápas se vším všudy, napínavý až do 

posledního duelu. A v ryze ženském provedení na obou stranách. První si zahrála Anička. Do plných  

se naše hráčka trochu trápila, čehož využila její soupeřka a porazila naší hráčku v této části duelu o 

dvaadvacet kuželek. Úplně jíné to bylo v dorážkách. Tady naše hráčka plně využila znalosti domácí 

kuželny a podařilo se jí dorazit rovných sto čtyřicet kuželek. Protože její soupeřka zaostala 

v dorážkách dvě kuželky před stovkou povedl se Aničce dokonalý obrat a získává první naše body. 

Navíc se dostala jedenáct kuželek přes čtyřstovku a nahrála našim dvacet kuželek náskoku. Druhá 

hrála Evička. I naší druhé hráčce nevyšly plné. V těch ztratila čtyřicet kuželek. Bohužel ani dorážka 

nebyla u Evičky to pravé ořechové a tak druhé body uhrává hostující hráčka. Navíc naše hráčka 

ztratila na soupeřku šestasedmdesát kuželek a zdálo se, že to mají hostující hráčky po polovině duelů 

výborně rozjeté. Ale kuželky se hrají až do posledního hodu. Třetí šla na plány Ivča. A ta dnes 

předvedla skvělý výkon. Do plných opět naše hráčka na soupeřku ztrácela, ale jenom sedm kuželek. 

Ovšem v dorážce to bylo jiné kafe. Ivča dává třináct kuželek přes stovku a poráží soupeřku o třicet 

kuželek. Takže po konečném součtu naše hráčka uhrála dva body pro naše,  čímž se naše hráčky 

ujímají vedení 4-2. Na kuželky sice stále hosté vedou, ale naši razantně oživili šanci na konečnou 

výhru. O tom, který tým bude spokojenější tak musela rozhodnou poslední dvojice. Vítěz duelu bere 

vše. Na naší straně to tak bylo na výkonu Andrey. Jenže našim hráčkám dnes nešly vůbec plné a 

nejinak tomu bylo i v tomto duelu. Andrea ztratila do plných pětatřicet kuželek, což jí na klidu do hry 

zrovna moc nepřidalo. Sice ještě měla šanci v dorážkách, ale z přemíry snahy i v této části hry na 

soupeřku hodně ztratila. Takže po konečném součtu naše hráčka prohrála o dvaapadesát kuželek, což 

hostům stačilo na konečnou výhru 6-4 na kuželky. Naše ženy dnes hodně potrápily papírového 

favorita, který musel o svou výhru opravdu perně bojovat. 

 


