
I. Mezinárodní turnaj neslyšících v bowlingu 
1.-3. května 2008 - Praha 

 
Na 1. května 2008 se v Praze rozehrál historicky první Mezinárodní turnaj 
neslyšících v bowlingu - hostitelskými centry jsou Zličín (hrají se zde 
dvojice) a Ovčín (jednotlivci). Celkem se do Prahy sjelo 90 hráčů z mnoha 
koutů Evropy (z klubu : Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Německo, Belgie, 
Norsko, Česká republika aj.). Po prvním hracím dni, kdy všichni hráči 
odehráli 6 her je mezi jednotlivci nejlepší Jaroslav Vohryzka s nádherným 
průměrem 229 následován dvěma Švédy K. Karlsonem (219) a S. Drapsa 
(219). V kategorii dvojic vedou Švédové před naší dvojicí Vohryzka a Jarůšek 
a třetí jsou opět hráči Švédska. Mezi ženami vede Italka Zardi Anna Maria 
(průměr 191), druhá je Finka Aira Kilpeläinen (185) a třetí je naše P. 
Maléřová (183). Zítra v pátek 2. května 2008 se hraje dalších 6 her a budeme 
znát vítěze v kategorii dvojic mužů a žen. Kdo vyhraje v jednotlivcích bude 
známo v sobotu odpoledne. 
 

 
 

Zleva : 2. místo dvojice mužů-M. Jarůšek a J. Vohryzka 
 
 
 
 
Na Ovčíně se v sobotu dohrál třídenní Mezinárodní turnaj neslyšících 
bowlerů - Grand Prix Deaf Prague 2008. Poslední soutěží bylo Masters a v 
obou kategorích (muži a ženy) se do něj probojovalo 6 hráčů. Mezi muži se do 
poslední šestice dostali dva Češi (Voleráb + Vohryzka), dva Švédové, jeden 
hráč Německa a Belgičan. V prvním zápase si vedl nejlépe náš Pavel 
Voleráb, který postupoval do druhého kola roll-off, ale tam narazil na dvojici 
Švédů a ti již byli nad jeho síly a nakonec skončil na 4.místě, třetí místo 
vybojoval Kent Johanson a v posledním zápase o titul skvěle zahrál Belgičan 
Paul Simons, který porazil Švéda K. Karlssona v poměru 233:179. 



 
 

Zleva : 2. místo-Švéd K. Karlsson, vítěz-Belgičan P. Simons a 3. místo-Švéd K. Johanson 
 
 
 

Na Ovčíně se také dohrála kategorie žen v rámci mezinárodního turnaje 
Grand Prix Deaf Prague 2008 - do finále roll-off postupovalo 6 nejlepších 
hráček - v prvním zápase vyhrála Finka Arja Kantola a tak postupovala do 
druhého kola roll-off, který také vyhrála i když musela o postup bojovat až v 
rozhozu 9-ho a 10-ho framu (v zápase měla remízu 161:161 s Monikou 
Čechovskou). Poslední zápas pak Finka hrála proti nejlepší hráčce čtvrtfinále 
a to naší Kateřině Klofáčové - ta dokázala potvrdit svou momentální formu 
a v poměru 211:193 Finku porazila a získala tak v rámci turnaje pro Českou 
republiku jedinou zlatou medaili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zleva : 2. místo-Finka A. Kantola, vítězka- K. Klofáčová a 3. místo-M. Čechovská 


