
  domácí: junioři                 datum: 11/10                  hosté: ajeťáci 

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

PAVELKA Vladimír        230  113  343  3     VAŠKO Jozef               211  107  318  4                                                          

HORNOVÁ Andrea        242    63  305 10     SMRŽ Petr                  208    80  288  8                                                             

PRIŠŤÁK Josef                230    85  315 10     ŠTEGOVÁ Dáša           190   69  259 13                                                       

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna      226    77  303 11     REWCZUK Marcel      243   97  340  4                                                       

body:  8        celkem:  928  338 1266 34       body:  2    celkem:  852  353 1205 29 

                        Vítězí junioři poměrem 8 : 2 . 

Do duelu dvou týmů,které se v loni umístily na druhém  a třetím místě se lépe vyspali domácí. Do první 

dvojice se nalosovali Vláďa a Pepa. Úvodní plné zvládl lépe domácí hráč. Dostal se patnáct kuželek přes 

stovku a ujal se vedení o osm kuželek..V následné dorážce se duel postupně vyrovnal a ke konci vedl 

Pepa. Jenže Vláďovi se povedly dva poslední hody do dorážky skvěle když dal celou devítku a posledním 

hodem osmičku, čím převážil misky vah znovu na svou stranu.Takže s vedením šestnácti kuželek  jde 

domácí hráč do druhé poloviny mače. Druhé plné opět lépe zvládá domácí hráč a před dorážkou už má 

solidní náskok tří devítek. Pepa poté sice dorážku zvládl o dvě kuželky lépe než jeho soupeř, ale to pouze 

kosmeticky upravilo výši jeho porážky. Vláďovi chybělo sedm kuželek ke třistapadesátce a soupeře 

poráží o pětadvacet kuželek. Pepu tak alespoň trochu zahřála o dvě devítky překonaná třístovka. Do 

druhé dvojice nastoupili Andrea a Petr. Hned na začátek do plných se dostal Petr jedenáct kuželek přes 

stovku. Přesto v tuto chvíli prohrával se soupeřkou o jedenáct kuželek.V dorážce oba zvládli přesně čtyři 

celé devítky a tak do druhé poloviny mače jde s vedením Andrea. Druhé plné Petrovi zrovna moc nesedly 

a tři kuželky mu chyběly ke stovce. To Andrea se s plnými popasovala mnohem lépe a jenom dvě kuželky 

jí chyběly k zopakování výkonu z dráhy první. Čímž ale její vedení narostlo o dalších třiadvacet kuželek a 

o osudu tohoto duelu bylo prakticky rozhodnuto. Ještě sice byla před oběma hráči druhá dorážka, ale to 

by musela domácí kapitánka hodně hazardovat aby své vedení ztratila. Petr sice ještě neházel flintu do 

žita a nakonec mu chyběla jedna kuželka k pěti devítkám, ale přestože soupeřka dorazila pouze tři celé 

devítky, ještě jí zbylo spousta kuželek k výhře. Nakonec se o pět kuželek dostala přes třístovku. Petrovi 

k této metě chyběl přesně tucet kuželek. Takže po polovině duelů vedou domácí 4-0  a mají k dobru 

slušných dvaačtyřicet kuželek.Třetí si zahráli Pepa a Dáša. Hosté potřebovali výhru v tomto duelu jako 

sůl aby ještě mohli doufat v obrat v nepříznivém vývoji, ale jejich hráčka měla hodně těžkého soupeře. 

Což se vzápětí plně potvrdilo.Pepa dává na úvod jedenáct kuželek přes kilčo a ujímá se vedení o tři 

devítky.Také v dorážce své soupeřce utíká mílovými kroky a jeho náskok narostl o dalších čtrnáct 

kuželek.Ve druhých se Dáša konečně dostala přes stovku,o šest kužele,přesto její ztráta narůstá o třináct 

kuželek.V dorážce pak Pepa trochu polevil když dorazil pouze čtyři celé devítky,přesto ještě stačil o dvě 

kuželky své vedení pojistit. Nakonec se dostal patnáct kuželek přes třístovku, čím potvrdil konečnou 

výhru svého týmu.Dáša zůstává daleko za svým soupeřem,když jí jedna kuželka chyběla ke 

dvěstěšedesáti. Posledním hráčem na straně hostů,který ještě mohl odehnat nebezpečně blízko 

poletujícího kanára, byl v závěrečné dvojici Marcel jenž měl za soupeřku Aničku. Hned úvodní plné oba 

zahráli výtečně. Domácí hráčka se dostala patnáct kuželek přes stovku a Marcel byl ještě o deset kuželek 

lepší. Dorážka Aničce zrovna moc nechutnala a výsledkem byly pouze celé tři devítky.To Marcel dál 

makal a zvládl bez jedné kuželky pět devítek. Změna drah a opět oba předvedli velmi slušné plné.Anička 

se dostává jedenáct kuželek přes sto přesto její manko narostlo o dalších sedm kuželek.V závěrečné 

dorážce dne se domácí hráčka zlepšila na rovnou padesátku i tak její soupeř pojistil svůj náskok ještě o 

tři kuželky.Nakonec se domácí hráčka dostala tři kuželky přes třístovku ale Marcel byl dnes nad její síly 

když se dostal přes třístovku o čtyřicet kuželek.Tím tedy Marcel odehnal kanára od svého týmu a domácí 

vítězí poměrem 8-2. Oba týmy se v zápalu boje dostali přes dvanáct set kuželek.Jedině v dorážce dnes 

mohli být hosté spokojeni, ale domácí dali čtyři třístovky, kdežto hosté pouze dvě a to dnes rozhodlo. 


