Dnešním dnem skončila sezóna i našim nejmladším nadějím. 4. ročník vyvrcholil na
nové kdyňské kuželně. Domácí pořadatele se vyrovnali s velkým náporem hráčů,
rodičů i fanoušků na jedničku. Opět padlo několik skvělých výkonů a o
dramatičnost, především v kategorii mladší žákyně bylo postaráno. Letošního
ročníku se zúčastnilo celkem 38 hráčů a hráček.
V kategorii mladší žákyně dnes potvrdila útok na celkové první místo Valerie
Fišerová z CB Dobřany, která v dnešním turnaji zahrála opět nejlépe a výkonem 231
poražených kuželek zvítězila. Druhé místo dnes obsadila domácí hráčka Kristýna
Gondeková (225), které se ale nepodařil útok na medailovou pozici a skončila
celkově na nepopulárním čtvrtém místě. Třetí místo si dnes vybojovala Míša
Provazníková (215), která si tak upevnila celkově druhé místo. Celkově třetí místo
patří Míše Mafkové, které se dnes vůbec nedařilo.
Konečné pořadí:
1. Fišerová Valerie
2. Provazníková Michaela
3. Mafková Michaela

CB Dobřany
CB Dobřany
CB Dobřany

V kategorii starší žákyně potvrdila roli favoritky Lucka Varmužová z SKK Rokycany,
která dnes porazila 238 kuželek a suverénně a zaslouženě tuto kategorii vyhrála
způsobem „start – cíl“. Od prvního turnaje nepřepustila první pozici žádné
soupeřce. Druhé místo v dnešním turnaji obsadila Kristýna Kvačová (226) z CB
Dobřany. Celkově to však stačilo jen na 9. místo. Třetí místo dnes obsadila Lenka
Šlajerová (224) z Kuželky Holýšov a celkově obsadila druhé místo. Celkově třetí
místo obsadila Dominika Hrádková z CB Dobřany, která dnes skončila čtvrtá.
Konečné pořadí:
1. Varmužová Lucie
2. Šlajerová Lenka
3. Hrádková Dominika

SKK Rokycany
Kuželky Holýšov
CB Dobřany

V kategorii mladší žáci na minulém turnaji zaútočil na celkové prvenství Matěj Fišer
z Kuželky Holýšov a tento atak potvrdil i dnes skvělým výkonem 258 poražených
kuželek. Druhé místo v dnešním turnaji obsadil domácí hráč Honza Mareš 237,
celkově to stačilo na 6. místo. Třetí místo dnes obsadil Honzovo oddílový spoluhráč
Patrik Gondek (226) a obsadil tak celkově čtvrté místo. Na celkovém druhém místě
se umístil Matěj Majer z Kuželky Holýšov, který dnes skončil čtvrtý s výkonem 221
poražených kuželek. Třetí místo celkově obsadil rokycanský Matyáš Parýzek, který
v dnešním turnaji nestartoval.
Konečné pořadí:
1. Fišer Matěj
2. Majer Matěj
3. Parýzek Matyáš

Kuželky Holýšov
Kuželky Holýšov
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V kategorii starší žáci se stal celkovým vítězem Míša Kotal z TJ Havlovice, který
letošní ročník vyhrál stejným způsobem jako Lucka Varmužová, tzn. „start – cíl“.
Dnes ale obsadil „až“ třetí místo výkonem 245 poražených kuželek. Druhé místo
celkově, ale i dnes, obsadil domácí Jirka Götz (246). Třetí celkově skončil Miloš
Černohorský, který dnes zvítězil skvělým výkonem 255 poražených kuželek.
Konečné pořadí:
1. Kotal Michael
2. Götz Jiří
3. Černohorský Miloš

TJ Havlovice
TJ Sokol Kdyně
TJ Havlovice

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem oddílům, které na svých kuželnách
turnaje uspořádaly. Velký dík patří těmto oddílům a jejich obětavým pořadatelům:
CB Dobřany, TJ Sokol Kdyně, Slavoj Plzeň a SKK Rokycany. Všem samozřejmě
patří i dík těm, co se o naši mládež v oddílech starají.

Výsledky z dnešního turnaje najdete také na stránkách:
http://skodaplzen.webnode.cz/a2-kld2/
Fotogalerii z dnešního závěrečného turnaje na:
http://kuzelkydobrany.rajce.idnes.cz/Finalovy_turnaj_PMN_PK_ve_Kdyni/

Šlajer Jiří

