Rychnovská liga neregistrovaných v kuželkách
- výsledky zápasů za období od 02.12.2012 do 08.12.2012

Ve 3. lize se nejprve hrálo utkání o záchranu mezi Nováky a Eividou. Mírným favoritem z mého pohledu
byla Eivida. V prvních dvojicích se nedařilo ani jednomu z hráčů na drahách 1-2, kdy Petrovi Hlobilovi
stačilo k vítězství nad Karlem Seidlem opravdu málo 209-191. Na 3-4 to bylo vyrovnanější, po 1.dráze
rozdíl 2 a ve prospěch Pepy Raka rozhoduje 2. dráha, kdy se přestalo dařit Josefu Daníčkovi st. - celkem
251-234. Průběžně 4:0 a 35 kuželek ve prospěch Nováků a těžký úkol pro dotahováky Eividy. Pepa
Daníček ml. proti Honzovi Velclovi bojuje, ale Honza je proti a na 1. dráze vyhrává 140-118. Na 2. dráze
Honza v plných ještě 2 kuželky přidává a vypadá to na pohodu. Ale skutečnost je jiná. Honza v dorážce 4x
ujíždí, shazuje pouze 26 a Pepa každým hodem stahuje, ale na soupeře mu nakonec chybí 5 kuželek
(259-254). Na drahách 3-4 se v posledním zápase nedaří Rosťovi Tomášovi, který dostává střapec od
Zdeňka Vítka 223-274, ale i tak slaví Nováci, když vyhrávají 6:4.
V dalším zápase mezi Hic partou a Šípkem se naopak hrálo o postup. V prvních dvojicích nastupuje Olda
Skořepa a Petr Šára proti Martinu Buryánkovi a Lubomíru Šípkovi (to jsem já). Oldovi se nedaří, nervozita
vyhrává nad jeho uměním a hlavně 1. dráha děs (79) a ztráta 42 kuželek na Martina. 2. dráha přináší
zlepšení Oldovo zlepšení, ale ztráta se ještě o 7 zvětšuje a končí se za stavu 189-238. Na drahách 3-4
výborné první plné v podání Petra, který dává 98, ale dorážka průběh zápasu otáčí v můj prospěch, a
protože se Petrovi na 2. dráze moc nedaří, získávám další 2 bodíky za vítězství 264-229. Po prvních
dvojicích 0:4 a 84 kuželek v neprospěch Hic party. Většina z diváků si myslí, že je rozhodnuto, ale H Za
Hic partu nastupují Michal Kubinec a Milan Falta proti Michalu Plevákovi a Pavlu Stančekovi. A Michal
Kubinec vzal vývoj zápasu do svých rukou a se starými koulemi předvádí koncert. Jednička 95+54 a
dvojka 94+53 a vítězství 296-233, když soupeři nevychází jednička a na ni hlavně dorážka (24). Na
drahách 3-4 vítězí Milan nad Pavlem 248-224, což znamená otočení zápasu ve prospěch Hic party o 3
kuželky, vítězství ve 3. lize a postup. Zde musím podotknout, že postup je zcela zasloužený, protože naše
družstvo muselo 3 x využít služeb náhradníka a proto by nás postup ani tolik netěšil.
V 5. lize se hrálo jediné, ale důležité utkání mezi Japany a SKP „C“. Majka Šípková prohrává s Martinem
Kučerou 231-247, vedle Ondra Kubíček poráží Míru Filipa 260-238. V následujících dvojicích vyhrává
Radek Štěpánek nad Milanem Rückerem 243-226 a Míra Petrů nad Mírou Kmecem 228-193. Japani se
tímto vítězstvím zachránili a dokonce jim ještě „hrozí“ postup, ale to záleží na výsledku posledního zápasu
této ligy, který bude odehrán v úterý. Na výsledek posledního zápasu bude čekat i SKP „C“, ale to
z důvodu, zda nesestoupí.
Další ligou, která v tomto týdnu dohrála je 6. liga. Voltíci potvrdili prvenství v lize v zápase s Barony, když
vyhráli 8:2. Body pro Voltíky získali: Láďa Rolc vítězstvím nad Milanem Trnkou 249-233, Míra Košina
vítězstvím 224-209 nad Pavlem „Piffem“ Peffkem a Láďa Cens, který porazil Petra „Koplajse“ Koplíka
233-192. Jediné 2 body získal pro Barony Jirka Trnka, který si poradil s náhradnicí Voltíků Evou
Cvejnovou 249-241. Druhým postupujícím se stali Prauzáci, kteří si bez problémů poradili se Šmudlíky a
nadělili jim „kanára“, i když všechny zápasy nebyli jednoznačné. Jirka Mazač porazil Radka Hanuše o 2
kuželky 219-217, Jirka Prause zase o 3 Láďu Nováka 208-205, Martin Hrudík Jirku Hanuše 224-207 a Jan
Petr Blanku Olbrichovou 236-218. V posledním zápase této ligy se zrodilo, alespoň pro mě, velké
překvapení, když si na Křídla Sovětů „vyšlápla“ Okresní směska a o celé 2 kuželky je porazila 6:4.
Okresní směska se tímto vítězstvím zachránila, naopak Křídla přišly o takřka jistý postup. V prvních
dvojicích David Holoubek vyhrává nad Zdeňkem Svědíkem 212-193 a Ríša Hájek prohrává s Václavem
Kuncem 222-228. Poté vyhrává svůj zápas Lukáš Trejtnar nad Jardou Hrudíkem 226-212 a chléb se láme
v posledním zápase, v kterém se nedaří Tomáši Bártovi a který podléhá Vojtěchu Tomášovi 192-221.
V 7.lize si vítězstvím 8:2 nad VOŠ a SPŠ zajistil jistotu postupu Fab „G“. Martina Netuková porazila Oldru
Krunčíka 243-215, David Švikruha poráží Karla Müllera 225-194, Iva Stříteská o 1 vítězí nad Ivanem
Kučerou 223-222 a jediný Pavel Vyskočil přenechává body Jardovi Serbouskovi, když prohrává 198-219.
V zápase Reki Vamberk – Orebáci se vítězstvím 6:4 zachránili Orebáci. Josef Martínek vyhrává nad
Vítem Fryntem 221-218 a Zdeněk Vavroušek prohrává s Jiřinou Jaroměřskou 191-226. Po prvních
dvojicích stav 2:2 a 32 kuželky pro Orebáky. Za tohoto stavu Petr Motyčka poráží Martinu Bastlovou
nejlepším náhozem zápasu 269-232, Zdeněk Ehl nestačí na Vlastu Vlkovou a prohrává 203-240.
V posledním zápase této ligy mezi Fabem „G“ a Panasem se rozhodne o vítězi.
Posledním zápasem tohoto týdne byl zápas 9. ligy, v kterém Jedlová poráží Haviledu 6:4 a potvrdila tím
svoje postupové místo. V tomto zápase předvedla nejlepší výkon Hanka Vítečková, která porazila

mladšího Karla Zachariáše 244-164. Zbylé 3 zápasy vyhráli Jedlováci, Petr Verner nad Dančou
Hostinskou 216-188, Jirka Balcar nad Petrem Kubíčkem 195-177 a Karel Zachariáš st. nad Pepou
Mrázkem 221-215.
Dnes jsem se trochu víc rozepsal, ale to je tím, že vzhledem ke zdravotní indispozici polehávám a asi
jsem se potřeboval trochu vykecat. Příště se už ale vrátím do starých kolejí a bude to stručnější, protože
se trošku hádám s časem a nějak nestíhám
Zároveň byla provedena aktualizace dokumentů na stránkách neregistrovaných.
Příští týden máme před sebou poslední zápasy tohoto ročníku RLN a již připravujeme ročník další, který
nám začne někdy v lednu. V následujícím týdnu elektronickou poštou oslovím zástupce (vedoucí)
jednotlivých družstev, zašlu nové propozice a přihlášku se soupiskou. Prosím o vyplnění přihlášky a
zaslání na mou adresu sipek.lubomir@seznam.cz nejpozději do 20.12.2012. Propozice a přihláška bude
umístěna i na webové stránky oddílu u Neregistrovaných. Předběžně počítám s účastí družstev, která se
zúčastnila právě končícího ročníku. Pokud víte o případných nových zájemcích, dejte jim na mě kontakt,
abychom se mohli domluvit.
-LŠ-

3. LIGA:
NOVÁCI - EIVIDA 6:4 (942:953) Velcl 259 - Vítek 274
HIC PARTA - ŠÍPEK 6:4 (962:959) Kubinec 296 - Šípek 264
5. LIGA:
JAPAN - SKP "C" 8:2 (962:904) Kubíček 260 - Kučera 247
6. LIGA:
VOLTÍCI - BARONI 8:2 (947:849) Rolc 249 - Trnka 249
PRAUZÁCI - ŠMUDLÍCI 10:0 (887:847) Petr 236 - Olbrichová 218
OKRESNÍ SMĚSKA - KŘÍDLA SOVĚTŮ 6:4 (854:852) Kunc 228 - Trejtnar 226
7. LIGA:
FAB "G" - VOŠ a SPŠ Rychnov n.Kn. 8:2 (889:850) Netuková 243 - Kučera 222
OREBÁCI - Reki Vamberk 6:4 (916:884) Vlková 240 - Motyčka 269
9. LIGA:
JEDLOVÁ - HAVILEDA 6:4 (796:824) Zachariáš st. 221 - Vítečková 244

