
Velikonoční bowlingový turnaj 

 

Dne 4.4.2013 se v areálu bowlingu Papírna Plzeň konal tradiční 

velikonoční bowlingový turnaj, jehož přípravy a uspořádání se odpovědně 

společně zhostili členové jak naší ÚS IPA Plzeň, tak NOS č. 2 při KŘP Plzeň. Pro 

turnaj jsme zvolili variantu 8x5 mix2, což v překladu znamená osm smíšených 

pětičlenných družstev s podmínkou dvojitého smíšení, a to žen s muži a „ipáků“ 

s ostatními hráči. Za pořadatele snad mohu uvést, že se tento koktejl podařilo 

perfektně namíchat a vlastní turnaj proběhl s maximálním nasazením a 

bojovností všech zúčastněných hráčů. Jediné, co se nám nepodařilo ovlivnit, je 

bezproblémová funkčnost technického zařízení. Vzpomene-li si ještě někdo na 

loňský ročník velikonočního turnaje, kdy jsme se potýkali s jednou nefunkční 

drahou, stejně tomu bylo i letos. Bohužel to zasáhlo družstvo Kynologů, jejichž 

sestava musela být roztržena, a jednotliví členové byli zařazeni do družstev 

soupeřů. I přesto, že výsledky byly sčítány odděleně a poté celkově 

vyhodnoceny za jejich vlastní družstvo, mohlo toto roztržení mít negativní vliv 

na psychickou pohodu hráčů a jejich výkony. Neopakovala se tedy situace 

z loňska, kdy právě roztržené družstvo nakonec dosáhlo nejvíce bodů. Celkově 

však turnaj probíhal ve velmi bojovném duchu a jednotliví hráči se, za 

vydatného fandění svých spoluhráčů a hlasitých reakcí na zdařilé hody, snažili o 

co možná nejvyšší bodové výsledky. A věřte, že některé byly opravdu zajímavé, 

až téměř kuriosní, jako například dosažení shodného bodového výsledku 

v prvním i druhém bodovaném kole jedním hráčem.  

Co k turnaji ještě dodat? Snad jen to, že kompletní výsledkovou listinu 

najdete společně s několika fotkami níže. Všem hráčům děkujeme za účast a 

žádáme o společnou modlitbičku, aby se v příštím roce v den konání 

velikonočního turnaje, na který se už nyní všichni jistě těšíme, do třetice 

dobrého a zlého neopakovala situace s poruchou zařízení bowlingové dráhy. 

Za pořadatele zpracoval Vítězslav Šmídl  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


