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Po izredni skupščini, strokovnem srečanju in ekskurziji v organizaciji Sekcije pomurske regije, je v soboto, 13. 
aprila 2019 sledilo še tradicionalno tekmovanje v bowlingu v Bowling centru Strike v organizaciji Sekcije 
štajerske regije. 
 
Pričeli smo ob 17. uri. Izposodili smo si čevlje in z imeni tekmovalk in tekmovalcev napolnili 10 stez. 
 
Po nekaj minutnem ogrevanju je tekmovalke in tekmovalce prevzela tista posebna energija in podiranje kegljev 
se je pričelo v, za odtenek, resnejšem vzdušju. 
 
Ekipno so posamezne Sekcije zasedla naslednja mesta: 
 
1. mesto Sekcija štajerske regije s 747 podrtimi keglji 
2. mesto Sekcija ljubljansko gorenjsko notranjske regije  - Zmajčki 1 s 719 podrtimi keglji 
3. mesto Sekcija zasavske regije s 619 podrtimi keglji 
4. mesto Sekcija celjsko koroške regije – 1. ekipa s 592 podrtimi keglji 
5. mesto Sekcija primorske regije s 571 podrtimi keglji 
6. mesto Sekcija pomurske regije s 570 podrtimi keglji 
7. mesto Sekcija ljubljansko gorenjsko notranjske regije – Zmajčki 2 s 567 podrtimi keglji 
8. mesto Sekcija celjsko koroške regije – 2. ekipa s 536 podrtimi keglji 
9. mesto Mladinska sekcija s 505 podrtimi keglji 
10. mesto Sekcija dolenjske regije s 359 podrtimi keglji 
 
V kategoriji posameznikov so največ podrtih kegljev dosegli: 
 
1. mesto Marko Čebulj (Sekcija ljubljansko gorenjsko notranjske regije) s 189 podrtimi keglji 
2. mesto Igor Lenart (Sekcija štajerske regije) s 188 podrtimi keglji 
3. mesto Berto Sorko (Sekcija štajerske regije) s 178 podrtimi keglji 
 
Med doseženim drugim in tretjim ekipnim mestom je bilo, kot lahko vidimo, razlike za kar 100 kegljev, med 
petim in šestim mestom pa le za en sam kegelj. Ekipi Sekcije primorske regije je tako uspelo za las premagati 
ekipo Sekcije pomurske regije. Med posamezniki pa je prvo mesto za las ušlo Igorju. 
 
Kljub vsemu je, kot zmeraj trdim, od zmage pomembnejše sodelovanje in druženje. Pozitivna energija, ki zmeraj 
napolni prostor v katerem se nahajamo, šteje največ, le-ta pa seveda več kot odlično vpliva tudi na naše zdravje 
in počutje.  
 
Med urejanjem rezultatov, po razglasitvi in po podelitvi priznanj in pokalov pa je s svojo pozitivno energijo, 
skromnostjo in iskrenostjo skozi glasbo poskrbel član Sekcije štajerske regije, Uroš.  
Za ves tvoj trud dragi Uroš, za vso tvojo iskrenost in čudovito energijo, se ti iz srca zahvaljujemo in se že 
veselimo naslednjega druženja, ko nas boš lahko ponovno razveseljeval z ritmi domače slovenske muzike in nas 
ponovno zvabil na plesišče.  
 
Prihodnjo pomlad namreč ponovno lepo vabljeni in dobrodošli v Mariboru.  
 
 


