Tomáš Gregor/Deník.
Přípravný turnaj trojic ukořistilo TKT.Občanské sdružení Krnovská bowlingová liga ve spolupráci s
Bowlingovým centrem Krnov uspořádalo na začátku září celodenní Přípravný turnaj trojic v
bowlingu.

Proběhl za účasti dvanácti týmů - TKT „A“, TKT „B“, Strojvůdci, Kachny z depa 1, Kachny z depa
2, Ďábli, Cyklisté, Škorpióni, Klub Sráčů, Uličníci, Klikaři a Delfínci. Rozlosovalo se do tří skupin
po čtyřech účastnících, kteří se utkali systémem každý s každým. Po odehrání utkání ve skupinách
byly týmy nasazeny podle umístění ve skupinách do vyřazovacího pavouka.
Ve čtvrtfinále tak proti sobě narazily týmy TKT „A“ a TKT „B“, Kachny z depa 1 proti Kachnám z
depa 2, Ďábli s Delfíny a Strojvůdci versus Cyklisté. Po čtvrtfinálových utkáních byly utvořeny
semifinálové dvojice. Z postupu se radovala družstva TKT „A“, Delfínci a Strojvůdci s Kachnami z
depa 2. Po jednoznačných výhrách manšaftů Strojvůdců a TKT „A“ slibovalo finále velice
napínavou bitvu.
V souboji o 3. místo uspěly výborným výkonem Kachny 2, a vybojovaly tak výborné bronzové
medaile. V dramatickém finále potvrdili roli favorita turnaje hráči TKT „A“ v sestavě Martin
Koraba, Marek Veselý, Jiří Procházka, Aleš Novák a kapitán Lubomír Koraba starší. Zvítězili v
nejvyšším náhozu dne - 588 bodů zejména díky výbornému výkonu Marka Veselého, který nahrál
229 bodů, což byl zároveň největší nához jednotlivce v celém turnaji.
„Já jsem v závěru dal přednost mladším, neboť mne po jedné z partií začalo bolet koleno. Kluky
jsem ale mohutně povzbuzoval,“ okomentoval vítězství kapitán Lubomír Koraba.
Pořadatelé turnaje dále vyhlásili nejlepší hráče. Nejúspěšnější ženou se stala o pouhou desetinu
bodu Hana Pethsová z Delfínků před Miladou Měrkovou z Cyklistů a Janou Mirtovou z týmu
Kachen z depa 1. Nejlepším hráčem se stal Karel Burián z týmu Strojvůdců před Jiřím Procházkou
a Markem Veselým z týmu TKT „A“.
„Dle reakcí všech zúčastněných hráčů i fanoušků lze usoudit, že se turnaj nadmíru zdařil a všichni
byli s jeho průběhem a kvalitou velmi spokojeni,“ řekl závěrem ředitel turnaje Marek Koraba a
dodal: „Těším se na hojnou účast při další bowlingové akci.“

Konečné pořadí turnaje:
1. TKT „A“,
2. Strojvůdci,
3. Kachny z depa 2,
4. Delfínci,
5. TKT „B“,
6. Ďábli,
7. Kachny z depa 1,
8. Cyklisté,
9. Škorpióni,
10. Klub Sráčů,
11. Uličníci,
12. Klikaři.
Ženy – pořadí
1. Hana Pethsová (Delfínci)
2. Milada Měrková (Cyklisté)
3. Jana Mirtová (Kachny z depa 1)
4. Aneta Kubešová (Delfínci)
5. Vlasta Zavadilová (Cyklisté)
6. Jana Uličková (Uličníci)
Muži – pořadí
1. Karel Burián (Strojvůdci)
2. Jiří Procházka (TKT „A“)
3. Marek Veselý (TKT „A“)
4. Jan Kopečný (Delfínci)
5. Stanislav Grečnar (Strojvůdci)
6. Marek Koraba (TKT „B“)

