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A sors úgy hozta, hogy az évet hagyományosan lezáró bowling versenyünket januárban 

kellett megtartani, mert csőtörés volt a hotelben, ahol a bowling pálya van! A pálya az 

alagsorban van, kb. két köbméter víz folyt be a pálya alá az egyik víznyerőkút szivattyújának 

a csöve miatt, de szerencsére csak a vezetékeket kellett kicserélni, más nem sérült! Közben 

elkezdték felújítani az éttermet, ahol meg elvágtak egy csövet a munkások, és ezért felülről 

is csöpögött a víz. A mennyezet pár helyen ki volt bontva, és egy vödörbe csöpögött a víz! 

Szegényeket nagyon sajnáltuk, alulról és felülről is kaptak rendesen! -De szerencsére a 

verseny hangulatát ez nem befolyásolta! 

 

A versenyre sajnos kevesebben jöttek, mint ha az eredeti időpontban tartottuk volna, de 

azért 24-en így is voltunk! Az előző versenyeken mindig nagyjából tudni lehetett, hogy ki, 

kivel lesz, és az így szerveződött csapatoknál nagyjából borítékolható is volt a végső 

sorrend. Már az évnyitó versenyen felvetődött, hogy sorsolással kellene összeállítani a 

csapatokat! Ezért én egyforma méretűre vágott papírokkal érkeztem, ezekre írtuk az érkezők 

neveit, és stílusosan, egy Postás usánkába dobtuk őket. Majd ebből húztuk ki először a 

négy csapatkapitány nevét, és ők húzták ki végül a csapattagjaik neveit. A verseny így azért 

hozott izgalmakat, mert minden csapatban volt tapasztalt, kimagasló játékos és kezdő is! Az 

összesített pontszámok között sem volt akkora eltérés, mint amekkora máskor szokott lenni! 

Az eddig nagyon jól teljesítők, most nem nagyon hozták a tőlük megszokott pontszámokat, 

míg az újoncok között nagyon szép egyéni fejlődéseknek lehettünk szemtanúi! 

 

Összességében, a verseny nagyon jó hangulatban telt, a vegyes csapatok miatt kiélezettebb 

volt a küzdelem, és olyanokkal is egy csapatba kerültünk, akikkel ki tudja, mióta nem 

gurítottunk együtt! 

-Ja, és néha felrúgtuk a vizes vödröt, de hát ez van! 

 

A dobogós csapatok tagjai érmet kaptak, illetve a legjobb csapat, és a legnagyobb 

pontszámot elért hölgy és úr kupát kapott! Kiemelném, hogy a hölgyek között Vörös Ilona és 

Szigeti Zsófia azonos pontszámot ért el, de Ilona lemondott a kupáról, a legfiatalabb 

hölgyversenyzőnk javára! 

 

A négy csapat összesített pontszáma (egy teljes és egy 5 dobásig tartó kör): 415, 520, 550, 

566 pont 

Legjobb hölgy: Vörös Ilona (109), Szigeti Zsófia (109), Gyurkovics Csilla (102), Kovács Kata 

(99) 

Legjobb férfi: Kugli László (168), Saru László (165), Ferenci Tibor (163) 
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