
 
 

DEAFLYMPIJSKÉ DNI. 

 

POZVÁNKA. 

 

Milý športový priaznivec! 

Deaflympijský výbor Slovenska pripravil v predvianočnom období dva na seba nadväzujúce športové 

dni pre nepočujúcich športovcov, ale aj iných záujemcov, najmä so zdravotným postihnutím. Vo štvr-

tok 14. decembra sa budú v Bratislave konať Majstrovstvá SR v bedmintone nepočujúcej mládeže 

v Národnom tenisovom centre a v piatok 15. decembra Vianočná atletika v hale Elán. 

S cieľom motivovať najmä školské organizácie a mládežníckych účastníkov zabezpečí organizátor via-

nočnú výzdobu obidvoch súťaží a ďalší pútavý program. Štvrtková návšteva bratislavských Vianočných 

trhov, večerné veľkoformátové kino v nákupnom centre Eurovea a Vianočná tombola po atletických 

súťažiach isto ostanú hlboko zapísané najmä v pamäti mladších účastníkov.  

Organizátor v tomto roku zabezpečil pre mimobratislavských účastníkov ubytovanie v centre Brati-

slavy - v štvorhviezdičkovom hoteli SET, ktorý je súčasťou Národného tenisového centra. Samozrej-

mosťou je stravovanie, občerstvenie a ostatné technické podmienky zabezpečované organizátorom.     

Termín uzávierky prihlášok je štvrtok 7. decembra 2017. Prosím, preštudujte si propozície a ozvite sa 

nám s prihláškou čo najskôr, keďže naše možnosti pre mimobratislavských účastníkov sú obmedzené 

ubytovacou kapacitou hotelu (cca 40 miest). Uprednostnení budú účastníci, ktorí budú štartovať v 

obidvoch súťažiach. 

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať nás aj priamo na tel. čísle +421 911 370 888. 

 

So srdečným pozdravom  

 

Dušan Dědeček, generálny sekretár 
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PROPOZÍCIE. 

MAJSTROVSTVÁ SR V BEDMINTONE NEPOČUJÚCEJ MLÁDEŽE 

Termín konania: 14. decembra 2017, 8:30 – 15:00 

Miesto konania: Národné tenisové centrum, Príkopova 6, Bratislava 

Kategórie: Žiaci základných škôl (Chlapci - Dievčatá) 

Žiaci stredných škôl (Chlapci – Dievčatá) 

Disciplíny: dvojhra,  

štvorhra, 

mix 

Časový program:  bude zverejnený od 10. decembra 2017 na web stránke 

www.deaflympic.sk   

Ceny:  Medaila a diplom na prvých troch miestach 

v každej disciplíne 

 

VIANOČNÁ ATLETIKA – Xmas Athletics 

Termín konania: 15. decembra 2017, 8:30 – 13:00 

Miesto konania: Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava 

Kategórie: Žiaci základných škôl (Chlapci - Dievčatá) 

 Žiaci stredných škôl (Chlapci – Dievčatá) 

 dospelí (18 rokov a viac) 

Disciplíny:  60, 400, 800, 1500, diaľka, výška, guľa 

Časový program:   bude zverejnený od 10. decembra 2017 na web stránke 

www.deaflympic.sk  

Ceny: Medaila a diplom na prvých troch miestach  

v každej disciplíne 
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ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

Obidva dni budú ubytovaní len mimobratislavskí účastníci obidvoch (Deaflympijských) dní. 

Ubytovanie: Hotel SET, Kalinčiakova 29/A, Bratislava 

od 13. decembra 2017 15:00 hod. 

do 15. decembra 10:00 hod. 

Stravovanie:  Večera (13.12.), raňajky, obed, večera (14.12.),  

raňajky, obed (15.12.) 

ZVLÁŠTNE ODMENY:  

M-SR v bedmintone nepočujúcej mládeže: vecné ceny pre víťazov dvojhier 

Vianočná Atletika vecné ceny odovzdané prostredníctvom vianočnej tom-

boly pre 25 pretekárov, vylosované budú po ukončení sú-

ťaže podľa štartovných čísiel pretekárov. 

Usporiadateľ:  Deaflympijský výbor Slovenska 

 Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých 

Kontakt:  e-mail: office@deaflympic.sk,  

 telefonicky SMS: +421 903 024 063 – Peter Birka 

 telefonicky – hlasom: +421 911 370 888 – Dušan Dědeček 

Prihlášky: zaslať vyplnený formulár na e-mail office@deaflympic.sk 

TERMÍN PRIHLÁŠKY:  7. december 2017 

 

POZNÁMKY: 

1. Prednosť pri ubytovaní a stravovaní majú štartujúci obidvoch súťaží, 

2. Usporiadateľ potvrdí prihlásenému počet účastníkov a doprovodov najneskôr do 10. decem-

bra 2017, 

3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť program podujatia, prí-

padne časový program súťaží.  


