Jarní turnaj

Marta Kubáčková, druhá byla Katka Kotrasová o třetí místo se
dělily Jana Faltínková a Jana Šedinová.

v bowlingu

Průběh 2. kola však mnohé změnil. Lubovi při jednom hodu
„fíklo“ v zádech a nebyl daleko od skrečování. Je to ale tvrdý chlap
z Trenčína. Brufen pomohl a hrál dál. Bohužel než začal brufen
učinkovat, ztratil dost bodů, což zapříčinilo, že v konečném pořadí
opustil medailová místa. Rozehrál se Honza Kubáček a nejlepším
výkonem v 2. kole se vyhoupnul na 3. místo v absolutním pořadí.
Polepšil si i Dušan Pernický, který se ze 6. místa po 1. kole
vyšvihnul až na místo druhé. Vyrovnanými výkony v obou kolech
uhájil 1. místo po 1. kole Zbyněk Vaňura. Mezi ženami se po dvou
pivech rozehrála Jana Šedinová a nejlepším výkonem mezi ženami
se posunula na 1. místo a obhájila prvenství z Podzimního turnaje.
Druhé místo uhájila Katka Kotrasová, na třetí místo klesla Marta
Kubáčková. Nejlepší výkon v jednom kole předvedl mezi muži
Zbyněk Vaňura shozem 151 kuželek a mezi ženami Jana Šedinová
shodila 137 kuželek.

2. dubna
2016

Tentokrát ne v březnu, ale začátkem dubna se konal Jarní
turnaj v bowlingu. Opět přijeli i čtyři karavanisté z CCC Trenčín,
které doplnilo 16 členů našeho klubu. Z původně 23 přihlášených
nakonec přijelo nebo přišlo 20 hráčů, protože 3 skolila nemoc.
Poprvé k nám zavítali z CCC Trenčín manželé Faltínkovi, které
bowling tak zaujal, že při loučení slíbili, že na podzim určitě
přijedou znovu.
Úderem 16. hodiny se rozsvítily dráhy a začaly „urputné“
boje. Po prvním kole se držel na 1. pozici v absolutním pořadí
Zbyněk Vaňura. V těsném závěsu byl Lubo Kotras z CCC Trenčín a
třetí místo průběžně patřilo Tondovi Hadačovi. Mezi ženami vládla

Vyhlášení výsledků proběhlo v pivnici Lázy, kam ale většina
přišla, aby si pochutnali na výborných žebrech nebo na pizze a vše
zapili pivem. Nikomu se domů moc nechtělo, však jsme se
s některými viděli po dlouhé zimní karavanistické přestávce.
Zbyněk Vaňura
Duben 2016

