
 

  domácí: starosedláci            datum: 22/02                  hosté: dřeváci 

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

GBUR Tomáš                  183    73  256 14    KLOFANDA Jiří           209   89  298   7                                                         

RANDÝSKOVÁ Jindra    199    85   284 13    KUCA Antonín           227   75  302  11                                                           

ZADINA Rudolf              210  102  312  8     ČEPILA Karel st.         209   88  297   6                                                                          

ZADINOVÁ Alena           171   43   214 20    ČEPILA Karel ml.       238   79  317 11                                                               

body:  2          celkem:  763  303 1066 55    body:  8    celkem:  883  331 1214 35 

                        Vítězí dřeváci poměrem 8 : 2 . 

Dohrávka podzimní části se lépe povedla hostujícímu týmu. První si zahráli Tomáš  Jirka. Domácímu 

hráči do plných v první části duelu chyběl tucet kuželek do stovky. To Jirka se přes kličo dostal o 

jedenáct kuželek a rázem měl hned v úvodu mače solidní náskok. V dorážce Tomáš uhrál rovných 

čtyřicet bodíků a pět kuželek ze svého manka z plných ubral. Druhé plné už Tomáš zahrál mnohem 

lépe když mu do stovky chybělo pět kuželek, ale i tak ztratil na Jirku tři kuželky. Následná dorážka se 

domácímu tolik nepovedla a protože soupeř dal šest celých devítek, ztráta Tomáše opět narostla. 

Nakonec na Jirku ztratil dvaačtyřicet klacků a hosté se ujali vedení 2-0. Další dvojice hrála ve složení 

Jindra versus Tonda. Opět to je hostující hráč, který lépe zvládl úvodní plné a ujal se vedení o deset 

kuželek. V dorážce byla Jindra trochu více přesnější a ze své ztráty umázla dvě kuželky. Druhé plné se 

konečně domácí hráčka dostala přes stovku, o jednu kuželku, přesto její manko narostlo o další dvě 

devítky. Dorážka byla sice opět lepší u domácí hráčky, ale pouze o osm kuželek a tak po součtu všech 

čísel, je to opět hostující hráč, který vyhrává výkonem dvě kuželky přes třista a upravuje stav na 4-0 

pro svůj tým a rozdíl v kuželkách už je plus 60 pro hosty. Třetí si zahráli Ruda a Karel senior. Úvodní 

plné byly velmi vyrovnané. Ruda dává jednu kuželku přes stovku a jeho soupeř byl ještě o kolík lepší. 

V dorážce už byl přece jenom větší rozdíl mezi hráči. Rudovi chyběla jedna kuželka k šesti devítkám a 

seniorovi jedna k pěti devítkám. Takže do druhé půle mače šel s vedení osmi kuželek domácí hráč. I 

druhé plné byly hodně vyrovnané, tentokráte s tím rozdílem, že lépe na tom byl domácí hráč a to o 

dvě kuželky. Když pak i druhá dorážka vyšla lépe Rudovi, je to nakonec domácí hráč, který vyhrál a 

upravil vedení hostů na 4-2 a o patnáct kuželek snížil i manko svého týmu v kuželkách. Ruda se jako 

druhý hráč dostal přes třista a to o rovný tucet kuželek. Poslední si zahráli Alenka a Karel junior. 

Alence do plných na začátku chyběly tři kuželky do stovky. To junior se přes tuto metu dostal o dvě 

devítky. Následná dorážka byla u obou velké trápení. Alence chyběla jedna kuželka do dvou devítek a 

juniorovi dvě do tří devítek. Druhé plné hrubě nevyšly domácí hráčce. Dostala se jenom čtyři kuželky 

přes sedmdesát a bylo rázem po nadějích na slušný výkon. To junior se otřepal z bídné první dorážky 

a do plných byl lepší o dvě kuželky než na ráze první. Dorážku si už poté pohlídal mnohem lépe než na 

dráze první a výsledkem snažení bylo šest doražených devítek. Takže nakonec se kapitán hostí dostal 

sedmnáct kuželek přes třístovku a v poklidu hrál poslední bodíky pro svůj tým. Hosté tak jasně vítězí 

8-2. 

 


