Regentova 35, 1000 Ljubljana

V soboto, 14.4.2012, se je končalo državno bowling šolsko
tekmovanje v Bowling Klubu 300 v Dravljah v Ljubljani
V soboto so Bowling Center 300 napolnili mladi igralci in igralke bowlinga iz vseh koncev
Slovenije. Zmagovalci in drugouvrščeni področnih tekmovanj (kjer je tekmovalo 89 ekip in 272
otrok) ter še dve ekipi po rezultatu so se v finalu pomerili za bogate nagrade in seveda pokale in
medalje, ki jih je prispeval Zavod za šport Planica. 25 ekip in 74 tekmovalk in tekmovalcev si
zaslužijo vse pohvale za odlične igre, športno vedenje in borbenost.
Zmagovalci šolske lige so postali učenci OŠ Antona Globočnika iz Postojne, ki so v finalnem
dvoboju prepričljivo, za 191 kegljev v zgolj eni odigrani igri, premagali ekipo Kangl'ce iz OŠ
Železniki. Postojnčan Tadej Dekanj je podrl kar 200 kegljev in tako svoji ekipi močni pomagal do
zmage. Ekipa Kangl'ce je tudi z drugim mestom dosegla izjemen uspeh, saj se je po
predtekmovanjih uvrstila šele na sedmo mesto od osmih, ki so vodila v zaključne boje za
medalje. Za tretje mesto sta se pomerili ekipi OŠ Martin Konšak iz Maribora in OŠ Litija. Litjani so
premagali Mariborčane, tudi po zaslugi odličnega Toma Viranta, ki je podrl 203 keglje, in tako po
lanski zlati medalji letos šoli v vitrine dodali pokal za tretje mesto in si okrog vratu nadeli
bronaste medalje.
Končni vrstni red:
1. OŠ Antona Globočnika Postojna
2. OŠ Železniki
3. OŠ Litija
Tudi letos smo pokale in nagrade podelili za najboljše tri tekmovalce in tekmovalke v posamični
konkurenci. Za rezultat sta šteli dve igri, odigrani v predtekmovanju.
Dekleta:
1. Mia Grilc, OŠ Miroslav Vilhar Postojna
2. Nina Bufolin, OŠ Litija
3. Nataša Radič, OŠ Pivka
Fantje:
1. Gregor Poljanšek, OŠ Frana Albrehta Kamnik
2. Tadej Dekanj, OŠ Anton Globočnik Postojna
3. Matej Demšar, OŠ Železniki

ČESTITKE VSEM!
Rezultati:
http://www.bowlingzveza.si/solska-bowling-liga/solska-liga-2012/drzavno-tekmovanjerezultati/
Fotografije s tekmovanja si lahko ogledate tukaj:
https://picasaweb.google.com/118428459330311830090/SLFinale2012?authkey=Gv1sRgCJHk8
72i2YaKFw#
Če jih boste kje uporabili, prosim, da pod nje napišete avtorja fotografij – Gorazd Kavčič.
Hvala še enkrat vsem učiteljem, ki ste otroke pripeljali na tekmovanje, prav posebej pa se
moram zahvaliti vsem našim sponzorjem, brez katerih tekmovanje ne bi bilo tako uspešno in
zanimivo. Zato si zaslužijo, da jih še enkrat naštejem.
Bowling klub 300 – hvala, ker že drugo leto lahko pri vas finale igramo brezplačno. Nagrade
(bowling torbe, krogle, mobilni telefoni, CD predvajalniki, mp3 predvajalniki, USB ključi, knjige,
majice, sladkarije, nahrbtniki in še in še … ) pa so prispevali – Luka Koper, TUŠ, Soho, Mercator
(LUMPI), Mercator Tehnika, Petrol, Mladinska knjiga, Tilia, Semenarna Ljubljana, E2 d.o.o.,
Si.mobil.
Brez pomočnikov in sodnikov sama finala seveda organizirati ne bi zmogla – hvala Nataši
Kržišnik, Nenadu Bezjaku (in tudi vsem sodnikom, ki so sodili na regijskih tekmovanjih), hvala
Pegiju in Matjažu, hvala tudi predsedniku BZS Alešu Musarju in članu Upravnega odbora BZS Edu
Progarju, ki sta podeljevala nagrada in prisotne tekmovalce počastila s svojo prisotnostjo, hvala
Maji Debenec, ki je odigrala ekshibicijo z učitelji (nihče ni zmogel ujeti njenega rezultata 223
podrtih kegljev) in iskrena hvala tudi Gorazdu Kavčiču, ki je neumorno fotografiral in nam v
spomin poklonil utrinke s tekmovanja.
Se vidimo prihodnje leto.
Vodja tekmovanja ali mama šolske lige, kot mi je rekel Pegi
Nataša Pirc Musar

Email: info@bowlingzveza.si

