
 
 

Tekmovanje v bowlingu v organizaciji Sekcije štajerske regije in 
Mladinske sekcije, 18. aprila 2015 
Petra Leskovšek Lasetzky 
 
V soboto, 18. aprila 2015, smo izvedli tradicionalno pomladno tekmovanje v bowlingu med sekcijami. Tokrat sta ga 
organizirali Sekcija Štajerske regije in Mladinska sekcija. 
 
Po ogledu društvenih prostorov na Partizanski cesti 12 v Mariboru, strokovnem srečanju v predavalnici ZD dr. 
Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova 2-4 in ogledu znamenitosti Maribora, smo v Bowling centru Strike v Mariboru, 
Špelina ulica 17 a izvedli še tradicionalno pomladno tekmovanje v bowlingu. 
 
Dneva odprtih vrat društva in strokovnega dela srečanja se je udeležilo 66 članov, tekmovanja v bowlingu pa 76 
članov društva. 
 
Rezultati: 

- 10. mesto je zasedla Sekcija zasavske regije z 447 točkami 
- 9. mesto je zasedla 3. ekipa Sekcije štajerske regije z 448 točkami 
- 8. mesto je zasedla Sekcija primorske regije z 459 točkami 
- 7. mesto je zasedla 2. ekipa Sekcije štajerske regije z 466 točkami 
- 6. mesto je zasedla Sekcija dolenjske regije z  508 točkami 
- 5. mesto je zasedla Sekcija pomurske regije z 528 točkami 
- 4. mesto je zasedla Mladinska sekcija z 540 točkami 
- 3. mesto je zasedla Sekcija celjsko koroške regije z 554 točkami 
- 2. mesto je zasedla LGN ZMAJČKI 1 z 594 točkami 
- 1. mesto je zasedla 1. ekipa Sekcije štajerske regije z 622 točkami 

 
Sekciji štajerske regije čestitamo za zmago in jim prehodni pokal predajamo že drugič zapored. 
 
Pokale med najboljšimi posameznimi tekmovalci pa so prejeli: 

- 3. mesto je dosegel Marko Čebulj z 146 podrtimi keglji 
- 2. mesto je dosegel Marko Malek z 158 podrtimi keglji 
- 1. mesto pa je dosegel Jernej Leskovšek z 159 podrtimi keglji 

 
Tako zmagovalcem kot vsem ostalim sodelujočim tekmovalcem iskreno čestitamo in vam kličemo na snidenje v 
jeseni ko bo tradicionalno tekmovanje v bowlingu potekalo 20. novembra 2015 po zaključni prireditvi Naj javno 
stranišče, tokrat v organizaciji Sekcije celjsko koroške regije. 
 


