
9. PRÁZDNINOVÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVC  O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY M STA
ORLOVÁ 14.7.-15.7.2012

Sezóna ovocných knedlík  je v plném proudu.  Krom  sladkých koulí nastal v ervenci v Orlové i
pravý as koulí se t emi dírkami – t ch bowlingových, protože se pravideln  druhý prázdninový víkend
koná nejvýznamn jší amatérský bowlingový turnaj v Orlové a okolí pod záštitou starosty m sta Orlové.
Již 9. ro ník se konal ve dnech 14.7.-15.7.2012 v bowlingové hern  restaurace Málka a hrá i piln
trénovali celý rok, aby se probojovali z t žkých kvalifika ních kol až do finále a vyhráli n kterou z mnoha
hodnotných cen.  Letos byla p ipravena krásná kola pro vít ze mužské i ženské kategorie a všichni

astníci byli odm ni p knými cenami a krásnými diplomy za ú ast, takže ani ti z konce výsledkové
listiny neodcházeli s prázdnou díky velkému množství sponzor , které se poda ilo zajistit po adateli
turnaje panu Rostislavu Stašovi.

Letos  si  p ijelo  zahrát  64  hrá ,  což  bylo  dokonce  o  11  více  než  minulý  rok  a  to  ješt  chyb lo
z rodinných d vod  dost hrá , kte í se jinak ú astní tohoto turnaje pravideln . Konkurence byla
opravdu veliká a  skládala se ze 14 žen a 50 muž . Hrálo se klasicky na 2 vy azovací kola a v každém kole
si hrá i zahráli 2 hry st ídav  na obou dráhách. Z prvního kola postoupilo do druhého 42 hrá
s nejlepším výkonem a do ned lního semifinále z druhého kola 24 hrá . Sobotní hry se protáhly až do
no ních hodin, ale to je jedno z mnoha kouzel tohoto rodinného turnaje. Je t eba pod kovat hrá m i
personálu za vytrvalost, trp livost i všem drahým polovi kám hrá , které doma neremcaly za pozdní

íchod nebo naopak nezavedly „tichou domácnost“. Atmosféra byla jako obvykle vynikající a o to
v tomto turnaji jde organizátor m p edevším - o dobrou náladu a aby si všichni skv le zahráli bez nerv  a
negativních emocí, které jsou jinak typické pro turnaje organizované bowlingovými asociacemi. Je to
hlavn  zábavný turnaj a proto se na n jaký ten p ešlap nekouká a bylo jen ctí každého hrá e hrát podle
pravidel. I diváci si p išli na své a vid li spoustu krásn  dohozených t žkých split , které nejsou k vid ní
ani ve vysílání Eurosportu. Po každém t žkém dohozu herna zaburácela velkým jásotem a potleskem.

V ned li byl za átek semifinále posunut až na 10 hodinu, aby si semifinalisté mohli lépe
odpo inout po náro né kvalifikaci. Do semifinále se letos probojovaly pouze 2 ženy, ale skv lou hrou
postoupily hladce až do finále a sehrály s muži vyrovnanou partii p esto, že na turnaji v Málce nemají
ženy žádné plusové body navíc jako tzv. hendikep b žný na žeb kových turnajích. Semifinále bylo velmi
zajímavé, byli jsme sv dky i hozených 4 strike za sebou tzv. Bagru v provedení  René Poláka, který zahrál
nejvyšší nához turnaje 215 bod  . René se odm nil divák m za povzbuzování a potlesk litrem Fernetu.
Nejlepší ženou turnaje a zárove  i absolutní vít zkou se letos stala Lucie Stašová, která krom  skv lé hry
stihla i obcházet diváky s tácem štamprlí od Reného. Druhá nejlepší žena byla Eva Stašová a v celkovém
po adí obsadila krásné 4. místo. Pomyslného bronzu se mezi ženami kone  do kala Tá a Sosnová,
které uteklo semifinále jen o 2 body.

Muži pokra ovali ve skv lých výkonech i v semifinále a boje byly napínavé. O  poslední postupové
12. místo do finále se museli  rozhazovat dva pravidelní  finalisté – Petr Staš a Václav Ba ina se stejným
ziskem 291 bod . V rozhozu m l o 2 body více št stí absolutní vít z z roku 2008 Vašek, ale ve finále jej
št stí opustilo a stupn  vít  obsadili jiní borci. Nejlepším mužem byl letos Michal Babinec starší,  který
se vrátil na turnaj po dvouleté pauze a vyst ídal na stupních vít  svého syna, který byl loni absolutním



vít zem. Druhé místo obsadil Pavel Kusýn a t etí místo pat í pravidelnému medailistovi Jaroslavu
Balarinovi.

 Ceny nejlepším hrá m p ijel p edat pan místostarosta Orlové Rndr. Radislav Mojžíšek. Letos
obligátní poháry vyst ídala opravdu originální a krásná trofej – sklen ná bowlingová kuželka vyrobená na
zakázku až v Jižních echách a navržená zasloužilým všeum lcem Ros ou Stašem, který se do ned lních
boj  neproházel a tak místo hraní b hem dopoledne na p ání hrá  nava il erstvou várku vynikající
lah dkové drš kové polévky. Celá Málka tak krásn  von la díky specialitám místní domácí kuchyn  a
spousta divák  se p ijela do Málky podívat hlavn  kv li skv lému bramborovému salátu paní Evy.

  Po slavnostním vyhlášení výsledk  byl turnaj odpoledne zakon en „mini“ turnajem náhodn
vylosovaných dvojic.  Letos se sice dalo dohromady pouze 8 pár , ale kvalita p ed ila kvantitu a na
stupn  vít  vedly pouze výsledky p es 300 bod . I b hem t chto boj  jsme se do kali náhozu p es 200.
Vít zný pár ve složení Jarek Balarin a Terezka Mihalcsaková naházel ve druhé h e 203 bod  a strhl
vít zství na svou stranu. Druzí skon ili Kamil Mihalcsak s Tá ou Sosnovou a t etí byla dvojice Eduard
Karas a Pavel Hrabec. Vít zné páry vyhrály láhve šampa ského, které se hned za aly bouchat a hrá i si

ipili na zdárný pr h letošního ro níku. Víne ko bylo tak dobré, že si všichni na záv r zazpívali „na
lidov  note ku“, dob e se bavili a m li se rádi.

Komu to letos nevyšlo, m že za ít trénovat na p íští ro ník už nyní.  Bowlingový klub p ipravil pro
hrá e prázdninový dárek v podob  slevn né ceny a tak m žete o prázdninách trénovat po celý den jen za
150 korun na 1 hodinu. Musíme se jen modlit, aby nám Málka vydržela i do jubilejního 10. ro níku,
protože se na ní již hodn  podepsaly d lní vlivy typické pro ást Výhoda. Nebo že by nám praskala díky
tomu mohutnému povzbuzování a jásotu b hem bowlingu? Kompletní výsledky, fotogalerii a p ehled
sponzor  si m žete prohlédnout na internetové adrese http://bowlingrodina.webgarden.cz/9-rocnik-
malka-cup.

Autor: Ing. Ta ána Sosnová

ŽENY
íjmení, jméno Po adí

Stašová Lucie – absolutní vít zka 1
Stašová Eva 2
Sosnová Ta ána 3

MUŽI
íjmení, jméno Po adí

Babinec Michal starší 1
Kusýn Pavel 2
Balarin Jaroslav 3


