
Jan Bína vybojoval svůj pátý titul Mistra ČR! 

Další skvělý kuželkářský úspěch vybojoval odchovanec SKK Jičín Jan Bína. Poté co se 

dozvěděl, že letos pojede ještě jako junior na svou první vrcholnou světovou akci Mistrovství 

světa týmů i s A družstvem mužů České Republiky, hned potvrdil oprávněnost své nominace 

na Mistrovství ČR juniorů.  

 

Dráhy na nové čtyřdráhové kuželně v Trutnově si vyzkoušel již v zimní přestávce Bundesligy 

na místním turnaji a i v tréninku. Měl tak další malou výhodu proti konkurentům a ve velice 

vyrovnané bitvě o medaile to mohl být ten malý rozdíl vedoucí k úspěchu. Soutěž opanovali 

favorité z juniorské reprezentace. Po kvalifikaci figuroval Bína na třetím místě s 598 

poraženými kuželkami a nebyl spokojen především se svou dorážkou, kterou měl „až“ 

devátou nejlepší. Vedl Rostislav Gorecký 612, před Petrem Dobešem 608. Ve finále zaútočil 

na titul Mojimír Holec parádním náhozem 615 poražených kuželek! Na atak této hranice měli 

pouze Bína a Gorecký, kteří se přetahovali o každou kuželku a předváděli krásný boj o titul 

v kombinaci i finále. Gorecký díky nejlepší dorážce z celého startovního pole a největší 

vyrovnanosti v obou dnech získává zaslouženě titul v kombinaci. Po 612 v kvalifikaci přidal 

611 ve finále. Bína však zase řádí v plných (413) a v dorážce předvádí hru bez jediného 

újezdu. Výsledkem je 618 poražených kuželek a titul Mistra ČR na 120hs o tři kuželky před 

Holcem. Od roku 2014 v dorostu je to již pátý republikový titul pro hráče SKK Jičín. 

V kombinaci na 2x120hs pak součtem 1216 kuželek, o 7 kuželek za Goreckým, bere stříbro, 

svou již devátou medaili z republikových šampionátů. Nezbývá než pogratulovat ke skvělé 

reprezentaci oddílu i města a popřát hodně zdaru i na MS, ze kterého Vám samozřejmě 

přineseme podrobné zpravodajství! 

MČR - Junioři: 120 hs - Kuželna: TJ Lokomotiva Trutnov  

  1. Jan Bína   SKK Jičín   413 205 0 618  

  2. Mojmír Holec  TJ Centropen Dačice  395 220 3 615  

  3. Rostislav Gorecký  TJ Sokol Luhačovice  389 222 1 611 

18. Dominik Ruml  SKK Hořice   351 191 3 542 

MČR - Junioři: 2 × 120 hs Kombinace - Kuželna: TJ Lokomotiva Trutnov  

 

  1. Rostislav Gorecký TJ Sokol Luhačovice     1223  

  2. Jan Bína  SKK Jičín   1216  

  3.  Mojmír Holec TJ Centropen Dačice  1184 

17. Dominik Ruml SKK Hořice   1101 

 



      Jiří Kapucián 

 


