
Prázdninový bowlinogvý turnaj v Málce oslavil kulaté jubileum

Tím,  ím  je  pro  cyklisty  Tour  de  France  a  pro  tenisty  Wimbledon,  tím  je  pro  amatérské
bowlingové hrá e z Orlové a okolí prázdninový turnaj jednotlivc  v Málce. Je vždy skv le obsazen a to
nejen kv li možnosti zm it si své síly s ostatními nadšenci, které pobláznila tato hra, ale rovn ž pro
skv lou  domácí  atmosféru.  Stejn  jako  Tour  de  France  ,tak  i  tento    bowlingový  turnaj  ,po ádaný
bowlingovým klubem Málka pod záštitou starosty m sta Orlové oslavil letos krásné kulaté jubileum.  Sice
má o jednu nulu mén  než Tour, ale i 10 je krásné íslo.

Letošní ro ník se konal o víkendu 13.7.-14.7.2013 a p išel ho zahájit 1. místostarosta Orlové pan
Martin Sliwka.  Do turnaje se p ihlásilo 11 žen a 42 muž . Ú ast byla sice o n co menší než v minulém
ro níku, ale i tak byl po et hrá  s ohledem na náš region úctyhodný a p edvedené výkony potvrdily, že
mén  hrá  rozhodn  neznamená horší kvalitu turnaje. Bojovalo se o každou kuželku a také bylo pro .
Na všechny hrá e jako obvykle ekala spousta cen, které po adatel turnaje pan Rostislav Staš zajistil díky
št drým sponzor m. I letos si hrá i nejvíce brousili zuby na sklen né kuželky navržené panem Stašem a
vyrobené na zakázku speciáln  pro tento turnaj. Byly ud leny nejlepším hrá m místo obligátních
pohár  již na p edchozím ro níku a ti z nich byli doslova nadšení.

Hrálo se zavedeným systémem na 2 kvalifika ní kola, semifinálové kolo a finálové kolo. V každém
kole si hrá i zahráli hry na obou dráhách. Z prvního kola postoupilo do druhého 42 hrá  s nejlepším
výkonem a do ned lního semifinále postoupilo z druhého kola 24 hrá . Že každé kolo bylo napínavé a
skv lé výsledky se st ídaly s trápením jako na horské dráze sv í i to, že vít z  1. kola, pan Lubomír Sivek
a jediný hrá , který v turnaji poko il hranici 200 bod  krásným náhozem 209 bod ,  se z druhého kola do
semifinále neprobojoval. Stejnou sm lu m la i Lucka Stašová, která s velkým náskokem vyhrála 2. kolo,
ale brány finále pro ni v ned li z staly  zav eny. Stupn  vít  nakonec obsadili hrá i, kte í si své síly pro
dvoudenní maratón rozložili nejlépe a postupn  své výkony ze zadních pozic zlepšovali.

Pikantní je, že kuželky n jak naddržovaly Michal m. Jak jinak si vysv tlit fakt, že mezi 12 finalisty
byli Michalové hned ty i a kdo se cht l dostat na stupn  vítez  mezi muži, ten se musel zákonit
jmenovat Michal. Nejlepší taktiku v turnaji p edvedl Michal Žemla, jehož výkon v ned lním finále
gradoval a vyhrál s pom rn  velkým náskokem p ed Michalem Poprockým. Michal Babinec starší jako
jediný obhájil lo ské mužské stupn  vít  i když se musel spokojit „pouze“ se t etím místem o které
svedl velký boj se smutným „bramborovým“ Ríšou Šimkem, kterého nakonec porazil o pouhé 3 body.

Ženy své medailové pozice z p edchozího ro níku obhájily, jen si trošku prohodily stupínky a
rozd lily si pohárové kuželky p esn  podle svého vzr stu. Z té nejmenší kuželky se radovala Tá a
Sosnová, která m la hodn  práce s obhajobou t etího místa p ed ostatními soupe kami. Druhá se
umístila absolutní lo ská vít zka 9. ro níku Lucie Stašová.  Eva Stašová si odnesla jako nejlepší žena tu
nejv tší kuželku a naprosto zasloužen , protože se jako jediná probojovala až do finále.  Ani tam se mezi
muži neztratila a obsadila celkov  5. místo. Za své výkony v kuchyni b hem turnaje by si zasoužila ješt
ád zlaté va ky.



Ceny nejlepším hrá m a putovní pohár p ijel p edat nový starosta Orlové pan Dr. Jaromír Ku a.
Ve svém úvodním proslovu pop ál organizátor m k jubilejnímu ro níku a pochválil je za nápad a úsilí
tento turnaj v Orlové po ádat.

  Po  p edání  cen  jsme  se  mohli  jako  každý  rok  vy ádit  ješt  na  dopl kovém  „mini“  turnaji
náhodn  vylosovaných dvojic o šampusy. Aby se hrá m lépe hrálo, astoval je vít z turnaje
štamprli kami ,a tak povzbuzených deset pár  p edvád lo opravdu hezké výkony v etn  težkých dohoz .
Asi není náhodou, že sout ž dvojic vyhrál pár složený zase z Michal . Tentokrát se do kal stup  vít  i
ten tvrtý. Michal Babinec mladší vyhrál sout ž dvojic  s vít zem turnaje jednotlivc  Michalem Žemlou,
kterému se tak povedl získat pomyslný „double“. Druhé místo vybojovala Eva Stašová s Františkem
Klusem a t etí skon ili Václav Ba ina s Kalmánem Mihalczákem. Všichni se pak p esunuli ven p ed Málku
pod  novou  markýzu  a  tam  se  slavilo  a  popíjelo  šampa ské,   o  které  se  vít zné  páry  ochotn  pod lily
s ostatními hrá i. Na záv r nezbývá než našemu vzácnému turnaji pop át všechno nejlepší do další
desítky, aby mu byli sponzo i a m sto stále tak p ízniv  naklon ni jako doposud a aby majitelé klubu
Málka m li stále dostatek sil a elánu k jeho organizování.

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete bu  na netu na adrese
http://www.bowlingrodina.webgarden.cz/  nebo si je m žete prohlédnout na nást nkách p ímo v hern
v Málce. Dokonce ta populární fotografie s vysmátým Michalem Poprockým z roku 2011 už tam znovu
visí, protože si o její vystavení p ímo ekli hrá i b hem turnaje.  A protože  op t platí v Málce
prázdninové slevy a za jednu dráhu zaplatíte na hodinu po celý den jen 150 korun, tak už m žete za ít
trénovat na 11. ro ník. A  to padá!

Autor: Ing. Ta ána Sosnová


