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IPA Skupina Policijske postaje Lendava je 17.2.2012 v sodelovanju z regionalnim klubom IPA 
Pomurje ter IPA Slovenije, organizirala mednarodni turnir v bowlingu v Lendavi.  
 
Na tekmovanju je sodelovalo 17 ekip iz Slovenije in Madžarske.  
 
Tekmovanje je potekalo ekipno, v vsaki ekipi so bili trije tekmovalci. Vse ekipe so se med sabo 
pomerile v predtekmovanju, v katerem je vsaka ekipa odigrala dve igri. V polfinale se je uvrstilo 
najboljših šest ekip, kjer je vsaka ekipa odigrala po dve igri. V finalu pa so nastopile tri ekipe, katere so 
odigrale dve tekmi.  

 
Končni rezultati so bili: 
 
1. SEVER POMURJE  
2. FASCIKLI (IPA RK LJUBLJANA) 
3. PSS LENDAVA I 
4. POSTOJNA 
5. LENTI 
6. GORIŠNICA 
7. PMP DOBOVA 
8. SPS 1 
9. PMP PETIŠOVCI 
10. STRIKERJI 
11. IPA ŠTAJERSKA 
12. PSS LENDAVA 2 
13. PSS LENDAVA 3 
14. LENDAVA 4 
15. PŠD RAČKA 
16. SPS 2 
17. PP M.SOBOTA 
 
Prve tri ekipe so prejele pokale za ekipno uvrstitev ter praktična darila. 
 
Najboljši posameznik je bil Eltrin Borut iz ekipe Fascikli (IPA RK Ljubljana) z 220 kegli, za kar je prejel 
tudi poseben pokal. 
 
Organizator je z udeležbo na tekmovanju zadovoljen, saj je bilo takšno tekmovanje organizirano že 
drugič prvič. Kar nekaj ekip je žal udeležbo na tekmovanju v zadnjem hipu odpovedalo, tudi IPA kolegi 
iz Hrvaške in Avstrije ter 3 ekipe iz R Madžarske. 
 
Vsi udeleženci so izrazili veliko zadovoljstvo nad tekmovanjem in prireditvijo z željo, da bo tekmovanje 
organizirano tudi drugo leto. To je vsekakor dobra popotnica za organizatorja in nekakšna moralna 
obveza, da bo tekmovanje vsekakor organiziral. Pri tem smo pridobili tudi izkušnje in upoštevali tudi 
predloge tekmovalcev, vsekakor pa bo naslednje leto  tudi prehodni pokal tekmovanja saj se pričakuje 
še več ekip. 
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