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Dne 12.12.2011 od 16:00 hod. se v areálu Bowlingu 

papírna Plzeň uskutečnil tradiční vánoční bowlingový turnaj 

pořádaný NOSP ČR, základní organizací č. 2 při Krajském 

ředitelství policie Plzeň ve spolupráci s IPA ČR, územní 

skupinou č. 103 Plzeň, kterého se zúčastnilo mimo technický personál a fanoušky celkem osm 

smíšených čtyřčlenných družstev. Bohužel k našemu velkému smutku se pod názvem IPA 

turnaje nezúčastnilo ani jedno družstvo. 

Před zahájením vlastního turnajového zápolení došlo k nepatrným zmatkům 

způsobeným změnami sestav již zaregistrovaných družstev, které se projevily v samém 

závěru turnaje chybnými výsledky v souhrnném pořadí jednotlivých hráčů uvedeném 

výpočetní technikou. Ke smůle technického personálu se jednalo o chyby u hráčů na předních 

umístěních, což samozřejmě vneslo negativní pohled na realizační tým turnaje. Samotný 

průběh turnaje se ale nesl ve znamení více, či méně zdařilých hodů s převážně vyrovnanými 

výsledky v rozmezí od minimálního počtu 55 bodů do maximálního počtu 223 bodů u 

jednotlivců v započítávaných jednotlivých kolech. Hráči se s urputností sobě vlastní pouštěli 

do boje se záludností hladkého povrchu jednotlivých drah, které na hráče v nejednom případě 

nastražily tu největší překážku v podobě krajních žlábků, a to vše ve snaze o získání 

nejvyššího možného počtu dosažených bodů. Samozřejmostí v průběhu turnaje bylo povolené 

požívání dopingových tekutin všeho druhu z nabídky provozovatele bowlingu. Za naši 

územní skupinu IPA se turnaje zúčastnilo celkem 16 členů, z toho 12 bylo hráčů rozmístěných 

v jednotlivých družstvech, 2 členové zajišťovali technický personál a zbytek byli fanoušci, 

kteří se srdečností fandili nejen členům naší územní skupiny, ale také ostatním hráčům ve 

stylu FAIR-PLAY. 

Přehled výsledků pořadí jednotlivců a družstev bohužel nenaleznete v přiložené 

výsledkové listině, která měla být dle sdělení realizačního týmu ta konečná a správná, neboť i 

tato byla před vlastním zveřejněním zpochybněna. Z tohoto důvodu a nejvíce z důvodu 

nikomu neuškodit bylo nakonec rozhodnuto tuto výsledkovou listinu nezveřejňovat a uvést 

pouze jednotlivé vítěze, kteří jsou s bodovými úniky nezpochybnitelní. V kategorii 

jednotlivců se na tradičním prvním místě umístil Miroslav Štefl s celkovým počtem 

dosažených bodů v obou kolech 353. Na prvním místě v kategorii družstev se umístilo 

družstvo pod názvem NOSP I., jehož členům Jolaně Prokešové, Miroslavu Šteflovi, Patriku 

Topičovi a Josefu Hlaváčovi se podařilo nasbírat celkový počet 1122 bodů. Za celý realizační 

tým vítězům blahopřeji a slibuji, že se do příštího turnaje z nastalé situace poučíme, budeme 

se snažit o bezproblémový a spravedlivý průběh bowlingového nebo jiného klání. Tímto si 

vás dovoluji, samozřejmě zatím předběžně, pozvat na jarní velikonoční bowlingový turnaj, 

který je plánován pod hlavičkou naší územní skupiny IPA, opět ve spolupráci s NOSP na 

12.4.2012, a doufáme, že již budeme schopni postavit alespoň jedno smíšené družstvo pod 

hlavičkou IPA. Součástí této zprávy jsou k nahlédnutí také exkluzivní záběry z turnaje. 

 

Zpracoval Vítězslav Šmídl, člen výboru 

 

 

 

 







 


