
Velikonoční bowlingový turnaj 

 

je nedílnou součástí naší mnohaleté IPA(ácké) kooperace se ZO NOS č. 2 při 

Krajském ředitelství  Policie ČR Plzeň na společném pořádání akcí, letos již 

třetím ročníkem o putovní pohár IPA, jehož účelem bylo 

vytvořit konkurenční prostředí mezi osmi soupeřícími týmy. Bohužel jen osmi, 

protože ještě před zveřejněním vlastní pozvánky, která strhla přihlašovací 

lavinu, nám bylo jasné, že kdybychom měli k dispozici třeba jen o polovinu více 

bowlingových drah, byli bychom se stoprocentní určitostí schopni je obsadit. 

Jenže „bowlingárna“ U Papírny není nafukovací, a tudíž jsme byli s lítostí nuceni 

mnoho zájemců o účast v turnaji s omluvnou nadějí odmítnout. S omluvnou 

proto, že se už do registrační tabulky nevešli, a s nadějí proto, že budou-li příště 

jen o trochu rychlejší, mají účast v turnaji téměř jistou. Kladně hodnotím 

odpovědný přístup přihlašovatelů, nominovaných kapitánů svých týmů, díky 

nimž jsme se letos nedostali do situace hraničící až s faux pas, že bychom 

vyhlásili některého vítěze, který tam de facto vůbec nebyl. Vše ale dopadlo, 

řečeno školním žargonem, na 1 s *, nikdo nám nepřebýval ani nechyběl a turnaj 

proběhl tak, jak má. Snad jen jedna věc pořadatele přece jen trochu potrápila, 

a to, když se měla neoficiálně vytisknout oficiální výsledková listina. Tiskárna 

prostě vypověděla službu. Nemůžeme se na ni zlobit, za věrnou mnohaletou 

službu už má na občasný výpadek skoro nárok. No a jak to celé vlastně dopadlo? 

To už se nyní můžete podívat níže. Ve výsledkové listině najdete přehled o všech 

výkonech dosažených jednotlivými hráči sólo i v týmu a také o jejich celkovém 

umístění. Velmi silné družstvo z Rokycan si podruhé v řadě odneslo putovní 

pohár k dalšímu jednoletému chlubení se vítězstvím. Věřte, že strategická a 

bojovná atmosféra, která se prolínala celým turnajem, dostatečně detailně ani 

popsat nejde, a že byla opravdu nabitá až výbojná, si můžete být jisti. Protože 

se jednalo o turnaj velikonoční, samozřejmě nemohly chybět pletené pomlázky 

z dílny Aloise Hájka, za což mu tímto vyslovujeme poděkování. 

 

Za pořadatele zpracoval Vítězslav Šmídl 

 



 



1. místo kategorie ženy 
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3. místo kategorie ženy 

 

 

1. místo kategorie muži 

 



2. místo kategorie muži 

 

 

3. místo kategorie muži 

 



1. místo kategorie družstva 

 

 

2. místo kategorie družstva 

 



3. místo kategorie družstva 

 

 

Zázemí pořadatelů 

 


