
Vánoční bowling 
Stejně jako vloni proběhl i letošní ročník turnaje desátý den měsíce 

prosince, pouze s tím rozdílem, že se nejednalo o úterý, ale středu. Původní 

záměr pořadatelů byl, že akce proběhne ještě o den později, a to ve čtvrtek 

11.12.2014, ovšem tento termín byl již rezervován jinou skupinou.  

Vzhledem k počtu čtyř drah, které měla IPA k dispozici, by se dalo 

jednoduše říci, že oficiální zveřejnění pozvánky mohlo být téměř zbytečné, 

neboť byl o akci značný zájem a lidé se hlásili už v době, kdy jsme ještě sami 

přesný termín ani neznali. Abychom umožnili účast i těm, kteří tak bedlivě 

nesledují ubíhající měsíce a dny a rádi by se turnaje zúčastnili, začali jsme 

přihlášky přijímat až ode dne zveřejnění a jednotlivá družstva jsme zapisovali 

v posloupném pořadí. Vyzdvihuji tímto odpovědný přístup přihlásivších se, 

neboť docházelo ke změnám hráčů zúčastněných proti nahlášeným pouze 

ojediněle, čímž komplikace s přepisy na samém počátku turnaje odpadla. 

Turnaj byl zahájen cinkáním vánočního zvonu, vlastně zvonku, no 

přesněji řečeno malého zvonečku. Úvodního slova se ujal Petr Fiala jakožto 

nejvyšší zástupce hlavního pořadatele NOS, který přivítal všechny účastníky a 

přednesl turnajová pravidla. Po několika minutách na rozehřátí byla dráhová 

počítadla anulována a začal neúprosný souboj na ostro. Hráči se snažili ve 

dvoukolové hře získat co nejvyšší možný počet bodů, což více či méně zdařilými 

hody plnili. Našli se i tací, kteří měli bodový zisk z obou kol shodný a ne zrovna 

nízký. Po dokončení druhého kola byly dosažené bodové výsledky 

vyhodnoceny. K závěrečnému ceremoniálu sezval všechny opět cinkot 

vánočního zvonku. Téměř nikoho nepřekvapilo, že se vítězem celého turnaje 

jednotlivců stal všem dobře známý Miroslav Šteffl st. Právě on byl jeden z mála, 

který v obou kolech nakoulel stejný počet bodů. Co však překvapilo minimálně 

rozhodčí a v historii našich turnajů nebylo ještě viděno, je, že první čtyři 

umístěné hráče od sebe dělil nejmenší možný bodový rozdíl. Toto a mnohé 

další podrobnosti najdete v přiložené výsledkové listině. 

Zpracoval: Vítězslav Šmídl 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


