
Imidž bowlingu je v kríze  a čo s tým treba urobiť? 

Ukázalo sa, že Luis Suárez a bowling majú niečo spoločné. Čítajte ďalej. Imidž možno nie je všetko, ale 

dosť sa počíta. Suárezovo obhryzovanie ramien ako v Čeľustiach na Svetovom pohári FIFA 2014, mu 

len pridalo na povesti zlého chlapca a vyvolalo dojem, že má naozaj prudkú povahu a hryzie skôr než 

premýšľa. Netuším, ako je na tom uruguajský reprezentant s obratnosťou na bowlingovej dráhe, ale 

kuželky by mu mohli prejaviť trochu súcitu (ak by vedeli hovoriť). 

 „Verejnosť  nepovažuje  bowling  za  šport,“  hovorí  novo  korunovaná  európska  šampiónka  Diana 

Zavjalova  z Litvy.  „Považujú  ho  za  hobby...  to  je  veľký  problém.“  Nikto  nemôže  obviniť  kráľov 

bowlingu že nepoznajú svoje chyby. Slovo imidž a najmä úbohý imidž športu bol spomenutý dosť krát 

na to, aby aj tí najpomalší pochopili, ako to chodí.  

Bowling  je  univerzálny,  každý  ho môže  hrať  s  drinkom  v ruke.  Ale  v tom  spočíva  jeho  problém, 

rovnako ako jeho silná stránka. „Pravdepodobne sme šport s najväčšou účasťou na svete, ktorý nie je 

na  Olympiáde,  “  hovorí  Kevin  Dornberger,  prezident World  Bowling.  „Musíme  to  využiť  a urobiť 

z bowlingu uznávaný súťažný šport.“  Porovnanie so Suárezom môže byť teraz trochu kruté – nikto si 

nemyslí,  že  bowling  je  tikajúca  časovaná  bomba  pripravená  zahryznúť  sa  svojimi  metaforickými 

tesákmi  do  nejakých  nactiutŕhačov,  osočovateľov,  ohováračov.  Lenže  ak  ľudia  nerozumejú  vášmu 

skutočnému „ja“, potom máte problém. Okolo 200 miliónov  ľudí po celom  svete chodí na bowling 

aspoň raz ročne, z toho 70 miliónov v USA. Po chôdzi  je to vraj šport s najväčšou účasťou na svete. 

Kým olympijské športy ako šermovanie či jazdectvo nie sú zrovna športy, ktorých sa môžete zúčastniť 

na želanie, výhodou bowlingu je, že jeho áno. Bowlingové centrá sú skoro všade a hrať môžu mladí aj 

starí.  Ale koľkí z tých, čo tento víkend všade vo svete zhadzujú striky, počuli o World Tenpin Bowling 

Championships?  

„Teraz  bojujeme,  pretože medzi  rekreačným  a súťažným  bowlingom  je  obrovský  rozdiel,“  hovorí 

Zavjalova. „Je to viac ako  len hádzanie guľou. Jednou z najväčších vecí  je tá mentálna stránka. Veľa 

ľudí to nechápe. Nevedia, o čom je môj šport. Ten šport sám o sebe je veľmi fajn. Ale ľudia by ho mali 

brať  vážnejšie a pomôcť presadiť ho.  Ľudia ho považujú  za hobby. Ale ak ho uvidia na olympiáde, 

pozrú  sa  na  to  inak.“  Snahy  naučiť  ľudí  viac  o tomto  športe,  vytvoriť  pre  nich  cesty  priamo  od 

bowlingu pre zábavu k profesionálnemu bowlingu a ukázať svetu, že ak chcete bojovať o tituly, treba 

byť skutočným atlétom, sú po mnohých stránkach úzko spojené s túžbou bowlingu stať sa súčasťou 

olympijského programu.  

V apríli  2014  sa  medzinárodné  bowlingové  organizácie  zjednotili  pod  jedným  názvom  –  World 

Bowling.  Zjednocuje  ten‐pin  a nine‐pin  federácie  a tiež  zastrešujúcu  organizáciu,  International 

Federation of Bowlers. Cieľom bolo zefektívnenie a zjednodušenie rozhodovania. Dornberger hovorí, 

že treba prekonať tieto tri prekážky: obecenstvo, médiá a sponzori. „Miesta pre hranie bowlingu nie 

sú budované pre divákov, takže  je to ťažké,“ povedal na minulotýždňovom  International Bowl Expo 

v Orlande na Floride. „Postavíme bowlingové dráhy na futbalových štadiónoch alebo pod pyramídami 

v Egypte... ale v kvalifikačných kolách sa  to nedá. Prilákate najviac 300 až 400  ľudí. Takže nechcite, 

aby  z toho  boli  akcie  vysielané  v televízií.“  Otázka  dostávania  sa  do  povedomia médií  je možno 

dokonca ešte väčšou výzvou. Dornberger hovorí: „Bodovací systém bowlingovej hry nie  je  ľahký na 

pochopenie,  dokonca  ani  pre  začínajúcich  hráčov  bowlingu.  V minulosti  neboli  snahy  pomôcť 

'outsiderom' pochopiť ako to funguje, ale už na tom pracujeme.“ Verí, že sponzori budú sami klopať 

na dvere vo väčších počtoch, keď sa vyriešia problémy s divákmi a médiami.  

World  Bowling  prednieslo  návrh  k modernizovaniu  Olympijského  hnutia  k plánu  Olympic  Agenda 

2020,  ktorý  vydal  prezident  Medzinárodného  olympijského  výboru  Thomas  Bach.  Medzinárodný 

olympijský výbor  sa v decembri 2014  stretne v Monaku, aby odsúhlasil akékoľvek  zmeny,  ktoré by 



mohli  športom  ako  bowling  pomôcť  otvoriť  dvere  do  olympijského  programu.  „Nechceli  sme  tam 

prísť  priamo  s myšlienkou,  že my  sme  potenciálni  kandidáti  pre  olympiádu,“  povedal  Dornberger 

o svojom  návrhu  k plánu  Olympic  Agenda  2020.  „To,  čo  sme  predniesli,  bol  návrh  na  predĺženie 

olympiády  zo  súčasných  17  dní  na  viac  ako  tri  týždne,  čo  by  umožnilo  zapojiť  viac  športov.“ 

A Dornberger  sám  sebe  stanovil  10  rokov na  to,  aby  tento  šport definitívne  dostal na olympiádu. 

Hovorí: „Bol by som veľmi sklamaný, ak by sme do 10 rokov neboli v užšom výbere športov čakajúcich 

na zapojenie – ak ten systém stále takto funguje.“ Takže čo s tým športovým imidžom?  

„V  apríli  na  SportAccord  sme  mali  kolumbijskú  svetovú  šampiónku  Claru  Guerrero,  hovorí 

Dornberger.  „Niektorí  ľudia  nemohli  pochopiť,  že  máme  svetovú  šampiónku,  ktorá  vyzerá  ako 

skutočný  športovec. Treba  to  lepšie  znázorniť.  Treba  sa  viac  snažiť  a dokázať,  že naši  športovci  sú 

naozaj športovci.“  Guerrero súhlasí. Priznáva, že ich čaká ešte veľa práce, kým sa budú stretávať so 

zástupmi fanúšikov na veľtrhu International Bowl Expo v Orange County Convention Centre v slnkom 

nasiaknutom Orlande. „Hrám tenis, len tak‐tak síce trafím loptičku, nie som ani Nadal, ani Federer,“ 

hovorí. „Toto ľudia pri bowlingu nechápu. Tiež si nemyslím, že nebola odvedená práve najlepšia práca 

v rozlišovaní  rekreačného  a profesionálneho  bowlingu.“    Guerrero  začala  s bowlingom  keď  mala 

deväť a začala ho brať "vážne“, keď mala 11. Zdokonaľovala sa pomocou skvelého trénera v Kolumbii 

a keď mala 12, stala sa  juniorskou šampiónkou. Do Spojených štátov sa presťahovala, keď mala 20. 

Koučing je jedným z kľúčových spôsobov ako dostať mladé talenty k súťažnému bowlingu a ďalším sú 

bowlingové  štipendia  ponúkané  mnohými  americkými  vysokými  školami  ...  a tie  sú  čím  ďalej 

populárnejšie. 

 Je jednoduché predstaviť si bowling ako nenáročný šport, čo vyžaduje pár slušných topánok, dobrú 

mušku  a bowlingovú  guľu.  Tak  som  bol  nastavený  aj  ja  prvých  dvadsaťpäť minút  po  príchode  na 

veľtrh  International  Bowl  Expo.  Barbara  Chrismanová,  ktorá  spolu  s manželom  Billom  vyrábajú 

bowlingové  gule  Storm, mi  ukázala  vnútrajšok  gule.  Po  prvé,  závažie  vnútri  gule môže  byť  rôzne 

a rôzne tvarované, podľa toho, čo chcete. Po druhé, stav bowlingovej dráhy sa môže meniť z minúty 

na minútu kvôli oleju, ktorým je pokrytá. Ak sa olej posunie alebo zhromaždí v jednej časti dráhy, guľa 

sa šmykne v inom smere, ako ste chceli. Najlepší bowleri na svete dokážu predvídať, čo dráha urobí, 

a vybrať si správnu guľu a trasu, ktorou zhodia kuželky. V tomto momente som musel vyzerať ako na 

intenzívnom kurze latinčiny. V ďalšom kroku profesionálny bowler Jason Belmonte z Austrálie všetko 

vysvetlí z pohľadu hráča. „Pozrite sa na bowling trochu ako na golf,“ hovorí. „Každá dráha je ako iná 

jamka.“ „Bowlingové gule sú naše náradie. Musíte sa uistiť, že máte správne náradie na to, aby ste 

zhodili všetky kolky.“ A "chémia a fyzika“ majú rovnaký podiel na výhre ako rýchlosť a sila. Na veľtrhu 

International Bowl Expo, každoročnej akcii, ktorá spája dokopy všetkých hlavných hráčov z odvetvia, 

sa  zúčastnilo  viac  ako  2000  ľudí.  Začal  sa  radom  interaktívnych  seminárov  v  hoteli Rosen  Shingle 

Creek, hostiteľom výstavy s tipmi na obchodovanie, koučovanie či prijímanie nových technológií. Na 

hlavnom  zasadnutí  dostal  bývalý  prezident  Bowling  Proprietors'  Association  of  America  (BPAA), 

Michael Ducat, cenu 2014 Victor Lerner Memorial Medal a bol uvedený do siene slávy BPAA. Lerner 

Medal  je  najvyššou  poctou  v bowlingu  a udeľuje  sa  za  významné  dlhodobé  pôsobenie  v oblasti 

bowlingu. Po udelení ceny nasledovalo toľko očakávané vystúpenie bývalého prezidenta USA, Georga 

W. Busha, ktorý hodinu úprimne rečnil o jeho prezidentskom úrade, od úvah o teroristických útokov 

11. septembra, cez jeho vzťah s ruským prezidentom Vladimirom Putinom až po jeho súčasnú vášeň 

pre maľovanie. Možno  to  bolo  na  hony  vzdialené  od  bowlingu,  ale  určite  nie menej  fascinujúce. 

Zastával síce najvyšší úrad na svete, ale hlavnou ambíciou bowlingu je dostať sa na olympiádu. Každý 

profesionálny  bowler,  s ktorým  som  sa  v Orlande  rozprával,  sa  rozžiaril,  keď  som  spomenul  slovo 

"olympiáda“ a čo by to pre nich znamenalo súťažiť tam. Zavjalova to opísala ako "sen". „Dúfam, že sa 

to môže stať skutočnosťou,“ dodala. „Urobím pre  to všetko.“ Guerrerová verí, že bowling sa vyvíja 

a silnie každým dňom. „Treba pritlačiť,“ povedala mi. „Verím, že bowling by mal byť na olympiáde. 



Sme na  Juhoamerických hrách aj Pan Amerických hrách. Proste sa potrebujeme dostať do ďalšieho 

levelu, na olympiádu. Konkurencia  je tvrdá, ale keď si  ľudia uvedomia, že bowling  je šport, bude to 

jednoduchšie... potom budú objektívnejší.“  

Americký bowler Chris Barnes verí,  že  tento  šport má  to  "jadro" potrebné na  to, aby  sa dostal na 

olympiádu, ale dodáva, že „to záleží na tom, čo chce Medzinárodný olympijský výbor“.  „130 národov 

má vlastný národný bowlingový program. Na svetovom šampionáte súťaží 80 až 90 krajín,“ hovorí. 

„Máme vybudovanú štruktúru, máme rozmanitosť. Nie je to len Kórea proti Fínsku, máme šampiónov 

z celého sveta. Ale musíme sa viac snažiť a rozšíriť správy, že máme v bowlingu všetky  tieto krajiny 

a profesionálov po celom svete. Silnú základňu a toto všetko máme, pretože veľa ľudí sa s tým dokáže 

stotožniť, keďže sami sa bowlingu venujú.“ A to je tá výzva, preniesť obrovskú popularitu bowlingu na 

súťažnú  športovú  scénu.  Je  príjemné  počuť,  že  toľko  ľudí  úzko  spätých  z nejakým  športom  je 

úprimných  a vedomých  toho,  čo  presne  treba  urobiť,  aby  povýšili  svoje  úsilie.  Napočudovanie, 

profesionáli začali súťažiť na svetovom šampionáte len pred siedmimi rokmi. Bowling je šport, ktorý 

sa nespochybniteľne vyvíja pričom si hľadá postavenie na medzinárodnej scéne. Výziev  je veľa, ale 

túžba  je obrovská. Dokáže  sa bowling  zahryznúť do  tejto výzvy a striasť  zo  seba nálepku,  že nie  je 

"ozajstným  športom“?  To ukáže  čas,  ale  je  to určite  viac pravdepodobné než,  že  Suárez dá pokoj 

svojim tesákom od príťažlivosti ľudského tela.  


