
Tomáš Plechata - hráč bowlingu 

19 let 

Hlízov 

REPREZENTANT České republiky od roku 2012 pro juniorskou i mužskou kategorii 

Reprezentoval jsem v různých státech Evropy: 

Vídeň – Rakousko, Lipsko – Německo, Bratislava, Poprad, Trnava - Slovensko,  

Helsinki –Finsko, Reykjavík - Island apod. 

Kluby, ve kterých jsem hrál:  JBN Kutná Hora, BC Rabbits Praha, BC Most, Bowland 

Olomouc-BOWLING ACADEMY 

2009 

Mistr České republiky pro rok 2009 v juniorské kategorii do 12 let CHOMUTOV 

A další úspěchy na komerčních turnajích. 

2010 

3. místo na MČR juniorů v kategorii do 15 let 

A další úspěchy na komerčních turnajích. 

2011 

Mistr České republiky pro rok 2011 v juniorské kategorii do 15 let OLOMOUC 

3. místo Blue Style Open  PRAHA ( turnaj, kterého ze zúčastnilo cca 350 hráčů z české  i evropské 

bowlingové scény) 

A další úspěchy na komerčních turnajích. 

2012 

CZECH OPEN - 2.místo pro rok (zásah do HISTORIE,nejmladší hráč který se umístil na 1-3.místě na 

evropském turnaji) 

pro mě doposud největší úspěch 

1. místo v soutěži MASTERS (nejlepší hráči ze všech soutěží na celém turnaji) na turnaji 4 států (ČR, 

Rakousko, Slovensko, Maďarsko)   Rakousko-Vídeň  



3. místo na MČR STANDARD – Chomutov  

A další úspěchy na komerčních turnajích. 

2013 - úspěchy na komerčních turnajích po celé ČR, v tomto roce jsem se neúčastnil 

mistrovských soutěží z důvodu tréninkového procesu v BOWLING ACADEMY 

2014 

3. místo na MČR regionu MORAVA v kategorii mužů  

3. místo na MČR MASTER (nejlepší hráči z celé české republiky )   Olomouc  

2015 

1. místo na turnaji PBC Bowling v Bratislavě (turnaj, kterého se zúčastnilo cca 250 hráčů) 

Tatranský pohár - 2. místo na mezinárodním turnaji na Slovensku v Popradu 

Mistr regionu MORAVA v kategorii do 18-ti let 

2016 

Mistr regionu MORAVA v kategorii do 18-ti let 

Mistr České republiky v soutěži MČR DVOJIC mužů s oddílovým kolegou Janem Třískou (14 let) 

3. místo na MČR juniorů   CHOMUTOV 

3. místo na MČR MASTER (nejlepší hráči z celé české republiky )  Olomouc 

Každý rok se zúčastňuji turnaje CZECH OPEN v Olomouci již od roku 2008 a tohoto turnaje se 

účastní více něž 300 hráčů z celé Evropy. 

2011 - 24.místo 

2012 - 2. místo 

2013 - 16. místo 

2014 – 25. místo (3. místo kvalifikace) 

2015 - 25. místo (5.místo kvalifikace) 

2016 - 9.místo (8. místo kvalifikace) 

 

 



 

 

 

 


