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DOMÁCÍ 
   

čz. 19 HOSTÉ 
     

jméno hráče PL DO SUMA B CH jméno hráče PL DO SUMA B CH 

EGER 196 69 265 0 13 RANDÝSKOVÁ 206 77 283 2 14 

MAŠEK 213 95 308 2 9 RANDÝSEK  207 97 304 0 9 

ZIGAL 221 65 286 2 19 GBUR 193 84 277 0 10 

VÍTEK 223 72 295 2 15 ZADINOVÁ 183 80 263 0 4 

 
853 301 1154 2 56 

 
789 338 1127 0 37 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
zahrádkáři 8   1154   2 

      
starosedláci 2   1127   0 

 
    

    

Podle konečného výsledku se zdá, že to byl jednoznačný zápas, ale jednotlivé duely byly velmi vyrovnané. 

První si zahráli Jirka a Jindra. Domácí hráč po úvodních plných ztrácel na soupeřku jedenáct kuželek (90/101). I 

v dorážce byla lepší hostující hráčka a ke svému vedení přidala dalších devět kuželek. Takže do druhé půle 

měla slušný náskok dvaceti kuželek. Ve druhých plných se Jirka zlepšil o šestnáct kuželek, ale ze své ztráty 

umazal pouze jednu kuželku. A o jednu kuželku byl i lepší v následné dorážce. Takže suma sumárum z tohoto 

duelu vychází lépe Jindra, když soupeře poráží o dvě devítky a hosté se tak ujali vedení 2-0. Druzí šli na plány 

Zdeněk a Hynek. Tentokrát to byl domácí hráč, který lépe zvládl úvodní plné a vytvořil si náskok dvaceti 

kuželek (114/94). Ale Hynek se nevzdával a v dorážce osm kuželek ze ztráty umazal (43/51). Zdeněk šel tedy 

do druhé půle s vedením o tucet kuželek. Druhé plné byl plně v režii hostujícího hráče, když se oproti své první 

dráze zlepšil  o devatenáct kuželek. A protože Zdeňkovi, chyběla jedna kuželka do stovky, najednou před 

dorážkou na tom byl o dvě kuželky lépe Hynek. Tím pádem byly šance na výhru stále otevřené pro oba hráče. 

A v té si opět oba vyměnili role. První plné vyhrál Zdeněk, dorážku Hynek, druhé plné vyhrál Hynek a druhou 

dorážku pro změnu Zdeněk. Ano, tahle to měli oba dnes rozložené. A protože, ve druhé dorážce Zdeněk vyhrál 

o šest kuželek (52/46), tak po konečném součtu všech čísel, vítězí domácí hráč o čtyři kuželky. Oba hráči se 

v zápalu boje dostali přes třístovku. Hynek o čtyři kuželky a Zdeněk byl ještě o čtyři kuželky lepší. Takže po 

polovině duelů byl stav 2-2 a hosté mají k dobru čtrnáct kuželek. Třetí si zahráli Pavel a Tomáš. Domácí hráč se 

dostal v plných šestnáct kuželek přes stovku a rázem vedl o dvě devítky. Jenže v dorážce přišel ze strany Pavla 

nečekaný kolaps, když ke třem doraženým devítkám přidal posledním hodem pouze dvě kuželky. Tohoto 

zaváhání beze zbytku využil Tomáš, kterému do šesti devítek chyběla jedna kuželka. Takže do druhé poloviny 

duelu jde s vedením šesti kuželek hostující hráč. I druhé plné lépe zvládl domácí hráč. Dává pět kuželek přes 

stovku a před dorážkou vede o čtyři kuželky. Rozhodnout o vítězi tedy opět musela závěrečná dorážka. V té se 

Pavel zlepšil na čtyři celé devítky. Ke smůle hostů, se Tomášovi nepodařilo zopakovat výkon z dorážky na první 

dráze, když byl o pět kuželek horší, než-li soupeř. Ten tedy nakonec tento duel vyhrává, ale neměl to dnes 

vůbec snadné. Domácí tým tak vede před posledním duelem 4-2 , ale hosté mají stále k dobru pět kuželek. 

Poslední si zahráli Leoš a Alenka. Už po úvodních plných se zdálo býti rozhodnuto. Leoš se dostal sedm kuželek 

přes stovku a vedl o osmadvacet kuželek. Když poté v dorážce ještě jednu devítku k náskoku přidal, zdálo se 

býti rozhodnuto. Ve druhých plných se Alenka sice zlepšila na čtyři kuželky přes stovku, ale Leoš byl ještě o 

tucet kuželek lepší. V závěrečné dorážce domácí hráč hodně zvolnil a dorazil pouze tři celé devítky. Toho 

Alenka využila ke snížení své ztráty o sedmnáct kuželek. Ale to byla ve finále pouze kosmetická úprava výše její 

porážky. Takže domácí nakonec vítězí poměrem 8-2 , ale neměli to dnes se soupeři vůbec jednoduché.  

 


