
Vánoční turnaj NOS/IPA turnaj v bowlingu 
autentická reportáž z místa 

 
 

Ve středu 16. prosince t.r. se naše územní skupina IPA spolupodílela na 

uspořádání tradičního Vánočního bowlingového turnaje v příjemném prostředí 

slovanské restaurace U papírny. Garantem a také donátorem akce byla 2. ZO 

NOS při Krajském ředitelství PČR v Plzni. To, že jde o turnaj oblíbený (přitom 

nelze zapomenout ani na oblíbenost velikonočního turnaje, kterého jsme zase 

hlavními organizátory my) dosvědčila maximální obsazenost všech drah a, 

kromě početných závodníků, též dalších desítek diváků a fandů z řad IPA, 

odborářů či „veteránů“. Protože na vítěze čekaly vskutku hezké a praktické 

(vánoční?) ceny, všech 40 závodníků se „dopouštělo“ za sebe i za svá družstva 

obdivuhodných výkonů. 

A jak tedy vše (po dvou kolech koulení) dopadlo? 

- v kategorii ženy:      1. Monika Roubalová (IPA Riders)-----------------    240 b. 

                                 2. Gabriela Vorlová (NOS II.)--------------------------- 227 b. 

                                 3. Eliška Peroutková (NOS OKTE)-------------------- 214 b. 

 

- v kategorii muži:     1. Miroslav Štefl starší (NOS I.)----------------------- 345 b. 

                                 2. Pavel Rada (IPA Evíci)------------------------------- 298 b. 

                                 3. Patrik Topič (NOS I.)--------------------------------- 281 b. 

 

- v kategorii družstva:            1. NOS I.   ------------------------------------  1329 b. 

                                              2. IPA-Evíci -----------------------------------   1113 b. 

                                              3. NOS OIKT --------------------------------    1110 b. 

 

Celá výsledková listina, včetně fotogalerie následuje po textu. 

 

Ve vítězi „mužské kategorie“ v osobě Míry Šteffla st. se žádné překvapení 

nekonalo; tento pravidelný držitel „našich Slavíků“ zase nenašel přemožitele. 

Což je samozřejmě výzva pro příští ročníky. V dalších dvou zbylých kategoriích 

však stanulo mezi umístěnými na bedně dost nováčků. Ocenit je třeba zejm. 

výsledky našich členů Monči Roubalové (z Jezdců) a družstva EVÍCI  

(skvěle vedených hrající kapitánkou Evou Hanzíkovou)! 
Po celý turnaj panovala kamarádská sportovní atmosféra, která pak 

pokračovala také při přátelském posezení, ještě několik hodin po utkání. Rádi 

jsme se takhle před Vánocemi sešli a už se těšíme na stejně hezké setkání o 

Velikonočním turnaji 2016. 

                                                              Za organizátory (účastník) Jarda Antoš 

 



   



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 


