DOROST PÁTÝ NA VÁNOČNÍM TURNAJI!
Výběr dorostu vybojoval páté místo na vánočním turnaji ve Vracově. Výprava,
ve složení Tereza Bendová, Nikola Sobíšková, Jan Klégr, Jaroslav Zahrádka,
odcestovala k rakouským hranicím již během pátečního odpoledne. I přes
zpoždění vlaku panovala na cestě výborná nálada a na všech bylo patrné, že
rozhodně nejedou pouze na výlet...
Celý víkend panovala na kuželně úžasná atmosféra, kterou vytvářeli sami hráči
a hráčky společně s trenéry.
Hned první výsledky všech krajů znamenaly skvělý základ pro další průběh. Niki
se sice zpočátku trochu hledala, ovšem velice povedená druhá polovina
znamenala v celkovém součtu osobní rekord 576 kuželek a třetí nejlepší nához
dne mezi dívkami.
Jako druhý šel Honza. Ten měl výborné plné, v dorážce ho však sráželo větší
množství újezdů. S těmi se ale potýkali i soupeři, a tak výsledných 518
neznamenalo velkou ztrátu.
Třetí nastoupil Jarda, měl ovšem opačný problém než Honza, v plných se trápil
přes prostředky či tvrdé ulice a v dorážce doháněl, co se dalo. Po prvních plných
(68) to nevypadalo úplně nejlépe, ale trpělivou hrou se dokázal výkonem 521
dotáhnout mezi lepší ve své šestici (všech 6 hráčů mělo srovnáno výkony
ve 22 kuželkách).
Nejlepší jsme si nechali na konec. Terka dokazovala každým hodem, že letos
můžeme pomýšlet vysoko, obzvláště při fantastické první dráze (184), kdy
na plánech zcela dominovala. Ve druhé šedesátce se jí již tolik nedařilo,
nicméně 588 (o 2 kuželky překonaný osobní rekord) je opravdu velice krásným
výsledkem a druhým nejlepším náhozem mezi dívkami.
Celkových 2203 kuželek znamenající páté místo s minimální ztrátou na pódium
nelze hodnotit jinak než kladně.
Pořadí:
1. Plzeňský kraj ...................... 2257
2. kraj Vysočina ..................... 2248
3. Královehradecký kraj ......... 2225
…
5. Praha ................................ 2203

TERKA BENDOVÁ OVLÁDLA SPRINT!
Do nedělních sprintů nastoupili Terka s Jardou.
V první kole se Terka postavila Lucce Dlouhé, své klubové spoluhráčce
z dorostu z Kosmonos. První vyrovnanou dráhu pro sebe o 5 dřev urvala Terka.
Druhá už byla naprosto jasně v její režii.
Jardovi los přisoudil soupeře ze třídy nejtěžších, byl jím plzeňský Vojtěch Havlík.
Na první dráze Jarda vzdoroval, ale v určitých momentech mu chybělo jak
trochu více přesnosti, tak i štěstí. Na druhé dráze si Havlík už postup utéct
nenechal.
Ve druhém kole nebyla Terka oproti prvnímu zápasu favoritkou, své role se ale
proti Míše Provazníkové z Plzeňského kraje zhostila na výbornou. Obě dráhy
měly podobný průběh, Terka nahrála potřebný rozdíl v plných a v dorážce
již pouze kontrovala výhru.
Ztráta vůbec prvního setu přišla v semifinále proti „téměř domácí“ Kristýně
Blechové. Po vyrovnaných plných na druhé dráze si Terka fantastickou
dorážkou 53 vybojovala „sudden victory“ (zaznamenala tak nejlepší dráhu
celého turnaje sprintů dívek - 107). Těsné vítězství v rozstřelu 18:16 ji posunulo
do finále.
V posledním souboji se utkala s Ájou Ječmenovou z Karlovarského kraje. První
dráhu Terka otočila v dorážce a druhou rozhodla už v plných, celý turnaj tak
ovládla!
Výsledky:
1.kolo
2.kolo
semifinále
finále

Bendová – Dlouhá(STČ) 2:0 (89:84; 92:77)
Zahrádka – Havlík(PLZ) 0:2 (86:102; 67:93)
Bendová – Provazníková(PLZ) 2:0 (92:83; 93:81)
Bendová – Blechová(JM) 1:1 (80:92; 107:85) SV 18:16
Bendová – Ječmenová(KV) 2:0 (86:80; 93:79)

Zpracoval: Jaroslav Zahrádka

