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Maridnské Ldzně - Čtyria-
tŤicet startujicich čitaI XIV.
ročník amatérského kuŽel.
káŤského turnaje Péťa Cup,
jenŽ se za učastimariánskolá.
zeĎskych karatistri, judistti,
aikidistri. a orientačních běŽ.
criodehrálvTeplé'..i '. 

. .' . l...

,', Dorost].a dospělÍ měIÍ na
programu 45 hodti do plnych a
15 na doráŽku. Rekord 29.J.b, z .

roku 201]. neměl šanci se
otŤást,'Žádny ze závodníkťr se
totiŽ nevyvaroval slabšÍ chvil.
ky.

,PŤesto. byly k .viďěni. zaji-
mavé dilčí v:fkony, s nimiŽ by
byli spokojeni i zkušení ku.
ŽelkaŤi. NapŤíklad Rostislav
Btahout. docíIil ve .tŤetÍ sérii
vykonu 91 bodri na:15 hodti.
obdivuhodná byla téŽ ďoráŽ.
ka Libuše DvoŤákové _ 4I.

PrvenstvÍ ' nakonec pŤi.
padlo Lukáši Kupkovi z juda
za vfsledek 260 bodti. Mimo-
chodem: bylo to prvni vítéz.
ství judisty v historii tohoto
turnaje.

PŤi pŤébírání putovního po-
háru se v1téiŽvelmi divil, proč
není jeho jméno uvedeno na
podstavci, kdyŽ svoji vfhru
pŤedemavizovď.

Druhou a tŤetí pŤičku obsa-
dili Radek MalinovskÝ (254) a
Josef Milota (24B) z oďdÍlu ka-
rate. KaŽd:Í z nich v minulosti
ďespori jeánouvyhrál.

od čtvrtého mÍsta dále se
poskládďi Jáchym Klimko
(243), Blahout st. (240), Javor-
sky (236), Csekés (236)' Jokel
(233), Duchek (226), M. Schus-
ter (224), Korol (22I), L. Dvo-
Ťáková (218), Spindler (2l5),
TÓth (209), Jiroušek ((200),Zo.
lotar (192),..Lucie Klimková
(1B7), JiŤÍ Klimko (185), TesaŤ

vodnÍk . Ti házeli jen na tŤi.
cet hodťt do pln:Ích.

PŤekvapením byl vfkon vÍ.
tězného.Jana lí.:Ťtže, jenŽ sra.
ztLI}7 kuŽelek. A to házel stej.
ně jako jeho soupeŤi obouruč.
Pokud by absolvovď dospělou
porci, zcela..:jistě by několik
staršich borc porazil.

'\a]...dďšÍch pňÍčkách Se

umÍstili BŤetislav Milota (89)'
ondŤej Schuster (87), Rosti.
slav Blahout,mI. (83), Radek
Schuster (80)' Nikol RtiŽičko.
vá (73)' Filip Long (49) a Ro.
manaDvoŤáková(30).

Druhou ptili kuŽelkarského
dne vyplnil wŤazovaci závoď
na' deset. hodti do' plnÝch. .Na

ka

ten se mnozí těši ještě vic. ob.
čas v něm jdou papirové pŤed.
poklady stranou.

o tom se jako prvnÍ pŤe-
svědčil Kupka, jenŽ po bídném
vfkonu 31 vypadl s outside-
rem L. Klimkovou. Vzhledem
k tomu, Že jmenovaná skonči.
la hned.nato;. nešel.Kupka ani
ďo repasáŽe. Nečekalo se ani
vyrazení Osekése Š. Klimkem
či Blahouta st. Dominikem
Tran Viet Longem uŽ v prv-
nim kole.

Do finále se nakonec pro.
bojoval Javorsk a pŤekvapí.
vě i L. DvoŤáková. Po neroz.
hodném skÓre 46:46 následo-
val rozstŤel. Javorslr$ sundal 6
kuželek. DvoŤáková za mo-
hutného povzbuzování srazila
o jednuvícavyhrála.

V souboji o tŤetí pŤičkuado1
1ď M. Schuster J. Milotu.. ě:,:i.

lené páté mÍsto obsadili$Dti:
chek a D'.T. V;.Long. dě1ené
sedmé místo patŤilo Spindle.
rovi a Zolotarovi.

VyŤazova ci závod m]ádeŽe
provázely nevyrovnané vÝ.
kony. KupŤikladu v semifiná-
Ie mezi B. Milotou a Blahou-
tem měli oba aktéŤi po trech
hodech na kontě čistou nulu.
Nakonec tento .duel vyhrál
první jinenovanÝ šťastně 7:6.
VefináIe se aleMilota oklepal,
naházel 18, a stď se tak vítě.
zem. Druhf skončil R. Schus-
ter, souboj o tŤetÍ mÍsto vyhrál
O. Schuster nad Blahoutem.

Spo|ečné foto mariánskoliázeřskÝch rÍčastníkú kuže|káÍského turna.
je v Teplé. Foto: Radomír Ma|inovsk1/

(L82), Dominik Tran VieJ Long
(L74), Kďodová (171)' Stěpán
Klimko (167), B. KŤiŽ (164),
Batzová (163), Pechmanová
(149) a KateŤina Klímková
(136).

Zcela rowiocénnou soutěŽi
byla kategorie mládeže'do 12

'btt.Ý. liÍ. 1rast9}pilg,99m. zá.


