Bowlingový turnaj - Brno Kaštánka
POZVÁNKA na bowling do Brna
PARKINSON KLUB BRNO a BOWLING KAŠTÁNKA vás zvou
na podzimní turnaj parkinsoniků v bowlingu, který se koná v sobotu
27.10.2018 v 10.00 hod. v herně Bowling Kaštánka, ulice Kaštanová
70b, Brno.

Účastníci turnaje se začali sjíždět již kolem 9. hodiny a při nepříznivém počasí
čekali, až v 9:15 přijde vedoucí Kaštánky a otevře vstup do bowlingového sálu.
Nálada už venku byla při uvítacích polibcích dobrá a ještě lepší v příznivém
prostředí velkého sálu s 8 dráhami, prostoru s dostatečným množstvím stolků
obklopených židlemi a zásobeným pultem, kde bylo možné si vybrat ze tří druhů
nabízeného piva, víno, kávu, nealko-limonády apod.
Prezentaci a zaplacení účastnického poplatku 200 Kč nemocní a 250 Kč doprovod zajišťovala Marienka Jačisková.

Organizaci a průběh sportovního dne měli
na starosti prezident klubové bowlingové
ligy Libor Jaša společně s vedením firmy.

Organizace byla následující:
Hrát se začalo něco po 10. hodině. Všichni hrající byli rozděleni do dvou skupin, první skupina 24 hráčů a hráček obsadila po 3 hrajících všech 8 drah, 10
minut trval trénink a poté každý házel už počítanou první hru. První skupinu pak
vystřídala druhá menší skupina (neobsadila všechny dráhy) se stejným programem. Potom se ke hře vrátila první skupina a pokračovala od druhé hry do konce, tedy do 10. hry. Stejně pokračovala druhá skupina.
Protože se hrálo dvakrát, hráči se posunuli o jednu dráhu doprava a už bez
tréninku se program opakoval.

Bowlingové dráhy
byly dobře připravené,
hrající v některých případech dosahovali vysoký počet bodů (přes
150 b. a v jednom případě dokonce 212 b.).

Druhé kolo skončilo relativně brzy, takže oběd se
ještě připravoval a začal se
proto vydávat postupně

K obědu byly dva řízečky,
které byly ještě horké, neboť
byly právě čerstvě usmažené.
Jako příloha byly štouchané
brambory s cibulkou. Oběd
chutnal, zvláště když se zapíjel pivem.

Vystavené pohárky v sériích po třech pro
kategorie muži, ženy, doprovod.

Zatímco všichni odpočívali nebo obědvali, Libor
s vedením firmy vyhodnocovali výsledky a připravovali vyhlášení vítězů.

Již tradičně předává Libor výsledky Drahušce, která krasopisně vypisuje diplomy.

Výsledky
byly
vyhlašovány podle
kategorií v pořadí:
doprovod, muži a
ženy.
Hráči či hráčky
s umístěním na prvních třech místech
byli oceněni poháry,
medailemi a diplomy.

Bohužel
nějaký
skřítek zapracoval a
po předání
cen došlo
k opravám.

Trochu zmatku nezpůsobilo
žádný problém, vzbudilo spíše
trochu veselí, zvláště když se
po rozchodu zúčastněných
přišlo na to, že se zapomnělo
na předání dárků přidávaných
k ocenění, které mají obvykle
praktické uplatnění.
Omlouvám zhoršenou kvalitu
posledních snímků.

