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Jarní turnaj v bowlingu 

 
 

Po několika předcházejících bezproblémových turnajích se ten letošní jarní moc 

nevydařil. 

 
Vše začalo již v pátek dopoledne, kdy mi bylo sděleno, že jsou nefunkční 2 dráhy a 

neví se, zda se je podaří zprovoznit. Chytřejší prý budou v sobotu dopoledne, což je 
jen pár hodin před začátkem turnaje. Přihlášeno 24 osob, z toho 6 z CC Trenčín. 12 

lidí na dráhu by bylo trochu moc. Následoval operativní telefon do Trenčína 
s informací o vzniklé situaci. 

 
Sobota dopoledne. V 10:30 hodin padá definitivní rozhodnutí, že 2 dráhy se 

nepodaří zprovoznit. Následoval další telefon do Trenčína a domluva, že se jarního 
turnaje přátelé z Trenčína nezúčastní. Tímto se karavanistům z CC Trenčín ještě 

jednou omlouvám a děkuji za pochopení mnou neovlivnitelné vzniklé situace. 
Doufám, že na nás nezanevřou a rádi přijedou na podzimní turnaj. 

 
Sobota odpoledne. Pomalu se schází ve Freesku zbývajících 18 osob, kteří se musí 

vměstnat na 2 dráhy číslo 3 a 4. Místa v boxech pro 9 lidí na dráhu málo, a tak 

rodiny Šedinových obsazují box číslo 2. 
 

Neskutečný začátek turnaje. Padají samé striky nebo spare. Radost z těchto výkonů 
však netrvá příliš dlouho. V průběhu pátého kola se objevují problémy na dráze 

číslo 3 – přetržený provaz držící kuželku. Následuje 20 minutová oprava s tím, že 
se „podaří“ opraváři vynulovat všechny předcházející skvělé výkony. Začínáme tedy 

znovu a již se nám tak nedaří a tlačí nás čas. Po domluvě s obsluhou se nám 
podařilo odházet aspoň jedno kolo. 

 
A jak tedy tento smolný jarní turnaj dopadl? 

Ženskou kategorii vyhrála Lenka Zverková, která shodila 128 kuželek, což jí stačilo 
k dělenému 3. místu v absolutním pořadí, 2. místo výkonem 118 kuželek obsadila 

Lenka Šedinová a na 3. místě se umístila shozením 95 kuželek Miluška Vaňurová.  
Mužskou kategorii a celkovým vítězem se stal Zbyněk Vaňura, který shodil 163 

kuželek, 2. místo obsadil shozením 159 kuželek Dušan Pernický, což mu stačilo i ke 

2. místu v absolutním pořadí a na 3. místě výkonem 128 kuželek skončil Jaroslav 
Šedina – 3. dělené místo s Lenkou Zverkovou v absolutním pořadí. 

 
Na již tradiční posezení s vyhlášením výsledků a oceněním vítězů jsme se přesunuli 

do salónku restaurace Kuželna. 
 

Fotografie z jarního turnaje v bowlingu si můžete prohlédnout: ZDE  
 

 

Zbyněk Vaňura 

Březen  2013 

https://picasaweb.google.com/101868697764288105321/1303_JarniTurnajVBowlingu

