
Dvojnásobné kuželkářské finále na Mistrovství ČR pro juniorky SKK 
Jičín 

 
Juniorky bojovaly na drahách Sokola Teplá na domácím šampionátu jednotlivců v kuželkách o 
medaile a titul pro rok 2012. Do kvalifikace na 120 HS se v sobotu zapojilo 27 hráček, které 
bojovaly o postup do nedělního finále.  
 
Dalších 120 HS si v neděli mělo právo zahrát 16 kuželkářek. Sportovní kuželkářský klub Jičín 
zastupovalo hned duo prvoligových spoluhráček a to Michaela Nožičková s Nelou Pristnadovou. 
Na velice padavé kuželně se oběma kvalifikace opravdu vydařila. Pristandová po jisté dorážce 191 
a slušných plných 361 dokázala porazit parádních 552 kuželek a to jí vyneslo na 10.příčku. Hned 
za ní figurovala Michaela Nožičková, která měla pro změnu lepší plné 370, ale slabší dorážku 
s šesti újezdy, přesto dosáhla na pěkných 549 shozených kuželek! Bohužel ve finále o bylo o 
trochu slabší a tak brány elitní desítky zůstaly tentokráte pro zástupkyně SKK Jičín uzavřeny. 
Michaela Nožičková po jedenácté příčce z kvalifikace, vybojovala jedenáctou pozici jak ve finále 
tak v konečném hodnocení kombinace, když se ve finále zlepšila v dorážce, ale polevila v plných a 
534 kuželek jí přineslo celkový součet 1083 bodů. Naopak Nela Pristandová neudržela vysoce 
nasazenou laťku z kvalifikace a finálových 524 poražených „dřev“ pro ní znamená 14.příčku ve 
finále i v kombinaci 1076. Pro obě hráčky je však finálová účast velkým úspěchem a parádní 
tečkou za úspěšnou sezónou. 
 
 

Juniorky  MČR kombinace – Sokol Teplá 
 
1. Navrkalová Renáta  Loko Č.Velenice  1240 
2. Katzerová Kamila  Spartak Přerov 1183 
1. Koutníková Simona Sokol Duchcov 1181 
 
11. Nožičková Michaela  SKK Jičín   1083 
14. Pristandová Nela  SKK Jičín  1076 
 
Juniorky  MČR 120HS – Sokol Teplá 
 
1. Koutníková Simona Sokol Duchcov 623 
2. Navrkalová Renáta  Loko Č.Velenice  620 
3. Stýblová Veronika   KK Šumperk  594 

 
11. Nožičková Michaela  SKK Jičín   534 
14. Pristandová Nela  SKK Jičín  524 

 
         Jiří Kapucián 


