
International Deaf Bowling Tournament
Tromso, Norway
27. – 29. 6. 2019

První den jsme dorazili v pořádku, ubytovali se v hotelu a seznamovali s okolím 
města a aklimatizovali jsme se na norské počasí, kde bylo o hodně chladněji než u 
nás. Druhý den jsme šli se podívat na halu bowlingu a lehce jsme začali trénovat. 
Dráhy byly zvláštní a bylo tam trošku staré prostředí. 

  

Třetí den jsme se zúčastnili kvalifikace 1.kola účastnilo se 35 mužů a 24 žen. Jiří 
Jungmann získal 18.místo s 1034 body (průměr 172,33), Matyáš Čuřík 22.místo s 
1006 body (průměr 167,67), a Vojtěch Jahoda 29.místo s 877 body (průměr 146,17). 
V kategorii žen Kateřina Klofáčová získala 1068 bodů (průměr 178,00). 

  

Čtvrtý den jsme hráli další 2. kolo kvalifikace, Jiří Jungmann se zlepšil na 1076 bodů 
(průměr 179,33), Matyáš Čuřík 900 bodů ( průměr 150), Vojtěch Jahoda 899 bodů 
(průměr 149,83). Celkové pořadí 16.místo Jiří Jungmann, 24.místo Matyáš Čuřík a 
30.místo Vojtěch Jahoda. Do čtvrtfinále postupuje celkem 24 mužů, akorát poslední 
postupové 24.místo měl Matyáš Čuřík, tak veliká  dvojnásobná radost byla i to že, 
také Jiří Jungmann postoupil z 16.místa. Vojtěch Jahoda bohužel nepostoupil. 



U žen Kateřina Klofáčová hrála druhé kolo kvalifikace a bezvadný výkon a celkově 
získala 1213 bodů (průměr 202,16). Celkové pořadí Kateřina Klofáčová získala 
2.místo a postoupila do čtvrtfinále, kde postoupilo 16.žen. 

Pátý den  jsme začali hrát o medaile. Jiří Jungmann a Matyáš Čuřík bojovali  
s plnými sílami, ale nepostoupili. U žen Kateřina Klofáčová dobře hrála a postoupila 
do semifinále, kde opět měla dobrý výkon a zase postoupila do finále a naši kluci  
hodně podporovali Klofáčovou plnými doušky a nakonec získala 4.místo. Měli jsme 
velikou radost, že Kateřina Klofáčová se dostala mezi nejlepší hráčky.

Po turnaji večer jsme šli do centra a okolí města Tromso a obdivovali jsme krásu a 
kulturu města.

Šestý den jsme už se chystali na odlet zpět do svého domova a doletěli jsme plnými 
dojmy a spokojenosti v pořádku.. 
Všem chci pogratulovat za úspěšný a bojovný výkon týmu SKN Brno.
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