
  Ve  dnech 15.  a  16.října  2011 se  konal  1.Mezinárodní  turnaj  v  badmintonu neslyšících  
pořádaný Sportovním klubem neslyšících Hradec Králové, o.s. s ředitelkou turnaje Janou  
Havlovou.

  Turnaje se zúčastnilo celkem 46 neslyšících hráčů z celkem 8 evropských států - z České republiky  
(SKN  Hradec  Králové,  SKN  Brno,  SKN  Valašské  Meziříčí,  SKN  SKIVELO  Olomouc,  SKN 
Vítkovice,  IPSKN.Praha,  SportNes  Ostrava,  Deafssquash),  Slovenska  (ŠK Olymp,  ŠKN Trenčín,  
ŠKN Žilina),  Německa (GSV Bayreuth,  GSC Nuremberg 1911),  Dánska (Dovania),  Švédska (IK 
Hepthata), Itálie (Asd Gss Alba), Francie (AST Toulouse), Belgie (Club deaf Woluwé Star Silencieus  
Brussels).  Soutěžilo 24 žen a 22 mužů.

  Všechny zúčastněné přivítal zastupitel města Hradce Králové pan Ing. Alois Havrda.

  Hrály se zápasy ve všech disciplínách, tj. ve dvouhře žen, ve dvouhře mužů, ve čtyřhře žen, ve  
čtyřhře mužů a ve smíšené čtyřhře. Čtyřhry mužů a žen se odehrávaly nejdříve ve skupinách , kde  
první dva postoupili do pavouka.

  Dvouhry a mixy se hrály systémem pavouka, kde poražení v semifinále hráli ještě o konečné 3.místo.

Sobotní zápasy byly vyhrazeny pro zápasy až ke čtvrtfinále, v neděli se hrály semifinálové a finálové  
zápasy.

  Ve dvouhře žen se na 4.místě umístila Francouzka Abdelmoumeni Laure (AST Toulouse), kterou v  
boji o 3.místo porazila Žaneta Forraiová ze Slovenska (ŠKN Trenčín). Stříbrné místo získala Jana 
Havlová z pořadatelského klubu SKN Hradec Králové, která nestačila na celkovou vítězku ženských  
dvouher Katarínu Babálovou ze slovenského ŠK Olymp.

  U mužů byly zápasy velice napínavé. Na 4.místě se umístil Švéd Niklas Wanjura  (IK Hepthata),  
na 3.místě skončil Francouz Benoit Viera De Carvalho  (AST Toulouse). Finále mužů se bohužel  
nekonalo z důvodu zranění 2.nasazeného Dána Jespera Sondergaarda (Dovania) - dvouhru mužů 
tak vyhrál Slovák Peter Vašíček (ŠKN Trenčín).

  Čtyřhra žen byla jistě zajímavá pro muže :-) .  Bramborové místo (4.místo) získal slovenský pár  
Forraiová/Horváthová z  ŠKN  Trenčín.  Bronzové  místo  po  boji  vyhrály  Francouzky  
Abdelmoumeni/Dalle z AST Toulouse. Finále mezi česko-slovenským párem Babálová/Mikulová 
(ŠK Olymp/SKN Brno) a ryze českým párem Havlová/Uhrová bylo velice napínavé - po 3 setech  
vyhrály Havlová/Uhrová (SKN Hradec Králové/SKN Vítkovice).

  Čtyřhru mužů vyhráli po dlouhých bojích reprezentanti Slovenska nominovaní na Mistrovství světa  
v Jižní Koreji (které se koná na přelomu října a listopadu 2011) Vašíček/Lipovský z ŠKN Trenčín,  
jež ve finále porazili pár ve složení: dánský reprezentant  Jesper Sondergaard (Dovania) a nejlepší  
neslyšící  hráč  Švédska  Niklas  Wanjura (IK  Hepthata).  3.místo  získal  italsko-belgický  pár  
Mauri/Verhulst (Asd Gss Alba/Club deaf Woluwé Star Silencieus Brussels), který porazil Francouze  
z AST Toulouse De Carvalho/Breneliére.



  Finále  mixů  po  napínavém  boji  vyhrál  slovensko-dánský  pár  Babálová/Sondergaard (ŠK 
Olymp/Dovania),  který  porazil  česko-francouzský  pár  Havlová/De  Carvalho (SKN  Hradec  
Králové/AST  Toulouse).  Bronzové  místo  vybojovali  3.  nasazení  -  slovenský  pár  
Horváthová/Vašíček (ŠKN  Trenčín),  bramborové  místo  zbylo  na  francouzsko-italský  pár  
Abdelmoumeni/Mauri (AST Toulouse/Asd Gss Alba). 

Speciální  soutěž  o  cenu  "Fair  play" vyhrál  v  těsném  souboji  mezi  nejlepšími  hráči  Slovenska  
Katarínou Babálovou a Peterem Vašíčkem o bod Peter Vašíček.

Všichni na 1.-3.místech obdrželi krásné skleněné medaile a diplomy z hradecké výrobny SABE, spol.  
s.r.o.. Všichni též obdrželi ceny od sponzorů.

VELIKÉ DÍKY sponzorům 1.Mezinárodního turnaje v badmintonu neslyšících:

Magistrátu města Hradce Králové za finanční podporu a za záštitu nad tímto turnajem

Okay elektro, s.r.o. za krásné ceny v podobě elektrotechniky

Ivetě Smutné za její ššš čepičky, které odcestovaly do Francie, Itálie, Belgie a na Slovensko

Janu Skorkovskému a jeho firmě COOL HADRY za krásná trička s badmintonovým motivem, jež  
putují na Slovensko

Firmě Red Bull a hradeckému Wings teamu za podporu v podobě energetických nápojů pro všechny  
zúčastněné hráče

Firmě Repropack Jablonec nad Nisou, s.r.o. za kravaty pro všechny hráče

České spořitelně za sponzorské dárky a mapy Hradce Králové

Skupině ČEZ, a.s. za zajímavé ceny, které jistě všechny obdarované potěšily

Firmě Body Basics za tělovou kosmetiku pro ženy

Panu  Ladislavu Vorlovi a  jeho firmě  Sportprotebe.cz,  od nichž byly zakoupeny badmintonové  
ceny.

Student Agency za relaxační míčky.

Děkujeme  též  panu  Jaroslavu  Prokopcovi a  jeho  restauraci  Royal (Penzion  Černý  kůň  v  
Kuklenách) za zajištění posezení a za chutnou sobotní večeři pro hráče.

Další díky patří ubytovně AMAS HK za zajištění ubytování pro většinu hráčů.



Dále velké díky všem, co pomáhali na turnaji:

Pavlu Novákovi a Adamu Kubánkovi za pomoc při zapisování zápasů a organizaci turnaje

Sandře Bovkunové a Robertu Holecovi za fotografickou dokumentaci turnaje

Gabriele  Pecové,  Martinu  Macháčkovi,  manželům  Havlovým,  Ivu  Novákovi  a Markétě  
Slámové za pomoc před, při a po turnaji

Mirce Kvasničkové a Ivetě Smutné za tlumočení

Robertu Musilovi za doprovod hráčů z Letiště Ruzyně Praha do Hradce Králové

Petře Novotné za vytvoření pozvánek na turnaj

A ostatním, co přispěli svou silou a časem, aby celý turnaj proběhl bez problémů.

Za Sportovní klub neslyšících Hradec Králové

ředitelka turnaje Jana Havlová


