
  

  

Ţáţitok z 21th. letných deaflympijskych hier v Taipei, dňa 5.-15. 2009, 

reprezentant - športovec tu vţdy zapisuje info články + fotky. 
  

  

                                                                    Výsledky z plagátu  

 

  

 

 



Dnes ráno som vstal a cítil som sa perfektne, lebo som sa tešil na moju najobľúbenejšiu disciplínu. Na 

štart postavili 43 cyklistov zo 16 krajín sveta. Šliapalo sa mi dobre, v poslednom  najdlhšom  kopci 

som bol stále na čele balíku. A na koniec - asi 20 kilometrov pred cieľom  - nastal hromadný pád asi 

15 cyklistov a musel som dobojovať, potom som musel pridať poriadne tepmo, ale nepodarilo sa mi 

chytiť  prvého balíku a navyše tam bol vietor, ktorý fúkal oproti mne, došiel som sám do konca cieľa 

na 23. mieste,  strata bola 9 min. 

Som z toho nervózny, uţ tretiu dicsiplínu sa na mňa lepí akosi smola !!! 

  

Výsledky: http://cycling.2009deaflympics.org/files/614-1035-148.php 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Dva dni po šprinte 1000m som sa postavil na štart ďalšej časovky. Totálnou rovinatou 35 

kilometrovou ťaţkou trasou bol  nepríjemný vietor a extrémna teplota dosiahla aţ 38°C, na asfalte 

namerali 60°C.Tento rok som ešte nezaţil také horúčavy. 

Ţiadné technické úseky, ţiadne zmeny rytmu, ţiadne profily – len tvrdý povrch nekonečných rovín. 

Postavil som sa na štart do  6. radu, od štartu som jazdil na plný výkon. V cieli mi rozhodcovia 

namerali čas, ktorý znamenal priemernú rychlosť 42km/h. Dal som do toho všetko, skončil som na 

11.mieste, strata na prvenstvo 1:50 min. Inak sa teším dňu 10.9. , na ktorom sa zúčastnim 

hromadného štartu na 100 km,  je to moja najobľúbenejšia disciplína... 

http://cycling.2009deaflympics.org/files/614-1035-148.php
http://skntrencin.weblahko.sk/fotky/CIMG7765.JPG


                                                    

_______________________________________________________________________________________ 

 Dobrý deň priatelia, 

dnešný deň (8.9. 2009) na Letnej Deaflympiáde Taipei 2009 bol pre Slovensko priaznivý... najprv síce 

vypadol z hry nepočujúci tenista Peter Karlík, ktorý prehral s FLETCHERom Lewisom Gordonom 

2:6 a 1:6, no potom sa karta obrátila. Prvú medailu pre Slovenskú republiku totiţ vybojovala 19-

ročná guliarka Ivana Krištofičová, ktorá v druhom pokuse opäť utvorila nový juniorský svetový 

rekord nepočujúcich výkonom 13,71 m a zároveň sa medzi deaflympioničkami umiestnila na krásnom 

druhom mieste a získala tak striebornú medailu. Lepšia bola iba Číňanka, takţe Ivana získala aj 

pozíciu najlepšej Európanky. Je to vôbec prvá medaila z Letnej deaflympiády v histórii samostatnej 

Slovenskej republiky, ktorá v jej veku znamená pre Slovensko veľmi dobrú perspektívu. 

Zajtra pokračujú súťaţe 21. Letnej deaflympiády bohatým programom, z našich reprezentantov sa 

zapojí bedmintonistka Katarína Babálová (8:30) a opäť Ivana Krištofičová, tentokrát v hode diskom 

(18:45). 

  

Výsledky vo vrhu guľou nepočujúcich ţien: 

http://athletics.2009deaflympics.org/files/614-1028-268.php 

            

Naša Slovenská guliarka Ivana Krištofičová získala striebornú medailu!!!  

http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fathletics%2E2009deaflympics%2Eorg%2Ffiles%2F614%2D1028%2D268%2Ephp
http://skntrencin.weblahko.sk/SDC15959.JPG
http://skntrencin.weblahko.sk/P9086498.JPG
http://skntrencin.weblahko.sk/P9086608.JPG


Dobrý deň priatelia, 
 

dovoľte mi stručne informovať Vás o pôsobení slovenskej výpravy v prvých dňoch 21. Letných 

deaflympijských hier: 

  

Presun zo Slovenska a ubytovanie v Taipei prebehol hladko, bez komplikácií a problémov. Po 21 

hodinách sa športová časť výpravy ubytovala v 5 hviezdičkovom hoteli Taipei Fullerton East, kde má 

výprava zabezpečené ubytovanie s výhľadom na miestnu dominantu – Tower Taipei 101. Raňajky 

v tomto hoteli sú vyššieho európskeho štandardu. Zvyšnú časť stravovania zabezpečuje náš vlastný 

kuchár, ktorý pripravuje stravu v Slovenskom dome (umiestnený v tesnej blízkosti hlavného – 

atletického štadiónu). „Slovak House“ sa teší veľkému záujmu návštevníkov rôznych národností aj 

vďaka originálnemu koloritu a cimbalovej hudbe, ktorá uţ prilákala aj miestnu TV. 

Prvé tréningy prebehli podľa plánov trénerov a členov realizačných tímov, treba však povedať, ţe 

všetkých postihujú mimoriadne vysoké teploty a vlhko, ktoré tu v tomto období panujú (cez deň cca 

35°C, ktoré subjektívne pociťujeme ako 39-40°C, ešte o 22.00 hod. býva 29°C). Iste preto aj sluţba na 

štadiónoch a hoteloch vykonáva špeciálnym optickým meracím zariadením meranie telesných teplôt. 

Klimatizácia na izbách funguje naozaj účinne a kvalitne a tak si niektorí naši členovia vybudovali 

malé „polárne“ základne. Občas vybehnú zo svojej izby k susedom, aby sa nielen porozprávali, ale aj 

rozmrazili. 

  

Úvodný ceremoniál svojou veľkoleposťou v ničom nezaostal za obdobnými ceremoniálmi 

olympionikov a paralympionikov. Naši športovci však videli z neho len záverečnú časť, keď drvivú 

väčšinu odsledovali na veľkoplošnej obrazovke v stolnotenisovej hale, kde boli ochránení pred 

vysokými večernými horúčavami a následným vyčerpaním. 

  

Prvýkrát do súťaţí vstúpili cyklista Július Maťovčík a tenista Peter Karlík. Ich výsledky neboli - ale 

aj boli úspechom: 

Július Maťovčík postúpil z kvalifikácie 1000 m šprint 5. najlepším časom, ale hneď v prvých jazdách 

prehral v dôsledku technickej chyby, keď sa mu vyšmykla noha z pedálu. 
http://cycling.2009deaflympics.org/files/614-1035-145.php 

  

  

Peter Karlík hneď prvý deň vlastne ani nehral, lebo zápasy odloţili na druhý deň pre vysoké 

horúčavy, na ktoré doplatili dvaja hráči kolapsom. Nasledujúci deň svoj prvý zápas s miestnym 

Taiwancom KAO Ta-Li vyhral hladko 6:0 a 6:1. http://tennis.2009deaflympics.org/files/604-1045-

71,c1.php.4ň 

  

Dnes je na programe atletika, kde štartuje naša Ivana Krištofičová (17:45, Guľa) 

http://athletics.2009deaflympics.org/files/600-1028-268.php. Ivana je v skupine 11 guliarok najmladšou. 

Naopak, tenista Peter Karlík bude o 9:30 bojovať s angličanom FLETCHERom Lewisom Gordonom, 

ktorý je o 25 rokov mladší. 

  

Výsledky, dúfam, ţe pozitívne, nájdete v odkazoch alebo Vám ich oznámim uţ ešte dnes, vo večerných 

hodinách. 

  

http://cycling.2009deaflympics.org/files/614-1035-145.php
http://tennis.2009deaflympics.org/files/604-1045-71,c1.php.4%C5%88
http://tennis.2009deaflympics.org/files/604-1045-71,c1.php.4%C5%88
http://athletics.2009deaflympics.org/files/600-1028-268.php


                  

  

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

  

  
2. 9. 2009 

  

 
  

Naší slovenskí deaflympionci prileteli do TAPEI 2. septembra a v sobotu uţ sa začína otvarací 

ceremoniál. 

  

  

  

Zapísal: Július Maťovčík ml.  

                                                                                                                                                        športovec 
 

http://skntrencin.weblahko.sk/fotky/CIMG7664.JPG

