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DruÏstvo Bowlingu Blansko A
- (zleva) Patrik Vais, Adam Kopfiiva, Jirka

HasoÀ a Lucka Hrazdirová.

roãnících vût‰inu organizaãních záleÏitostí
kolem dan˘ch závodÛ vzal na sebe pan
Gustav Grun a bûÏeck˘ oddíl AC Okrouhlá.

Tak jako pfiedchozí roky i leto‰ní závo-
dy se konaly ve 22 vûkov˘ch kategoriích.

V‰echny závody v jednotliv˘ch kategori-
ích byly velmi dobfie hodnoceny, jak bûÏci,
tak lidmi z doprovodu dûtí i pfiítomn˘mi di-
váky. Celková leto‰ní úãast na Mikulá‰ském
bûhu Okrouhlá byla 516 závodníkÛ a to na-
vzdory skuteãnému zimnímu poãasí, kde se
závodilo na zasnûÏen˘ch a místy i zledovatû-
l˘ch tratích. V‰ichni aktivní i pasivní úãastní-
ci leto‰ních bûÏeck˘ch závodÛ se shodují
v názoru, Ïe na v‰ech závodech BBP panuje
pfiátelská a zároveÀ soutûÏivá atmosféra.

Ze statistik za poslední roky je moÏné
zjistit, Ïe poãet závodníkÛ je od kaÏdého
roãníku vy‰‰í. Rozhodcovsk˘ servis zaji‰-
Èoval fieditel celého seriálu pan Kotyza ve
spolupráci s Univerzitou Brno a cel˘m 
závodem nás moderátorsky provedl Erich
¤ezník. Pfiehledn˘ v˘sledkov˘ servis je 
uveden na  www.atletikauni.cz, taktéÏ 
jsou vytvofieny nové speciální stránky
www.brnenskybezeckypohar.cz. V̆ sledky
ze závodÛ v Okrouhlé a v Rájci-Jestfiebí,
které patfií  BBP jsou je‰tû zafiazeny do se-
riálu závodÛ Okresní bûÏecké ligy.

Text: Ing. Alois HloÏek
Foto: Erich ¤ezník

Juniorská bowlingová liga v Blansku
V sobotu 2. 12. 2017 se uskuteã-

nilo 3. kolo juniorské bowlingové
ligy (JBL) Morava skupiny C,
v Bowlingovém centru v Blansku.
Domácí druÏstva postavila do sou-
tûÏe i zaãínající hráãe, aby si 
vyzkou‰eli turnaj v domácím pro-
stfiedí. V pfiíjemné atmosféfie jsme
bojovali o kaÏd˘ bod. I po tomto
kole si star‰í druÏstvo drÏí druhé
místo. S velk˘m náskokem vedou
hráãi z Bowling akademy
Olomouc, ktefií jsou vítûzové juni-
orského Mistrovství âR v bowlin-

gu a také úãastníky ME. Mezi jed-
notlivci vede Jan Tfiíska z Bowling
akademy Olomouc. Z dûvãat je
nejlep‰í hráãkou na 5. místû Lucie
Hrazdirová z Bowlingu Blansko
A, na 6. místû Jifií HasoÀ, nejlep‰í
z chlapcÛ blanenského t˘mu.

Dal‰í kolo juniorské bowlingové
ligy se bude konat v sobotu 27. 1.
2018 v bowlingové hernû ve
Fr˘dku-Místku. AÈ to v‰em i nadá-
le padá.

Text: Bára Holánová, trenérka
Foto: Ale‰ Kopfiiva

Brnûnsk˘ bûÏeck˘ pohár zavítal na Okrouhlou
V leto‰ní sezonû 2017/2018 probíhá 19.

roãník Brnûnského bûÏeckého poháru,
kter˘ se skládá ze seriálu celkem 10 závo-
dÛ. Tradiãním zahajovacím závodem je
vÏdy Bûh o pohár Jehnic-Bûh 17. listopa-
du a následujícím 2. závodem je
Mikulá‰sk˘ bûh Okrouhlá. Do tohoto seri-
álu závodÛ je z na‰eho okresu je‰tû zafia-
zen v pofiadí 7. závod – Rájecká desítka
(pofiadatel Sport Club Rájeãko).

Pro ná‰ závod na Okrouhlé, kter˘ probû-
hl v sobotu 2. prosince, to byl 9. roãník, pro-
toÏe jsme se do jiÏ dfiíve rozjetého pravidel-
ného seriálu  BBP vmísili aÏ po odstoupení
jedné brnûnské ãásti z dan˘ch závodÛ a tím
se uvolnilo místo pro na‰i obec, jako dal‰í
zájemce pro pofiádání této soutûÏe.

Po jednání s vedením BBP, kdy jsme
prokázali pofiadatelskou pfiipravenost, za-
ji‰tûní potfiebn˘ch tratí a organizaãní
zvládnutí, nám byl odsouhlasen tento díl

bûÏeckého závodu. Na‰í pofiadatelskou 
úãastí jsme cel˘ poãetn˘ peloton závodní-
kÛ, pfieváÏnû z Brna a nejbliÏ‰ího okolí,
vytáhli aÏ do místa 50 km vzdáleného od
Brna - do krás pfiírody Drahanské vrchovi-
ny. Poãáteãní rozhodnutí o pofiádání této
sportovní akce v Okrouhlé bylo mnoho-
krát kritizováno jako riskantní. Kritici
pfiedpovídali, Ïe budou malé úãasti bûÏcÛ,
vzhledem k vût‰í dojezdové vzdálenosti
od Brna. Toto se na‰tûstí nepotvrdilo a ny-
ní se rozhodnutí o konání bûÏeck˘ch závo-
dÛ jeví jako správné, protoÏe se vytvofiila
nejen tradice, ale pro mnoho na‰ich obãa-
nÛ vznikl i nov˘ Ïivotní styl - pravidelné
sportování. Vznikl i bûÏeck˘ oddíl pod
místním sportovním klubem AC Okrouhlá.
Pfii prvních roãnících tûchto závodÛ v na‰í
obci se v‰e pfiipravovalo pfies garanta, 
kter˘m byl obecní úfiad, kde se úzce spolu-
pracovalo s místním SDH.V posledních


