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ŠD ZA-šport in Zavod Otijum vabita na

VELIKI MEDNARODNI DOBRODELNI TURNIR V 

BADMINTONU

Kdo, kaj in kdaj?

 900  – TRUMP liga A, B, C (SLO, CRO, BiH, AUT) - posamezno
 1030  – Slavnostna otvoritev
 1100  – Skupina ELITE – posamezno
 1200  – TRUMP liga A, B, C (SLO, CRO, BiH, AUT) – ž, m, dvojice
 1300  – Malo in še bolj za šalo – znane osebnosti in 

  badminton?
 1500  – TRUMP liga A, B, C (SLO, CRO, BiH, AUT) – miks
 1930  – Podelitev nagrad
 2100  – Help! A Tribute To Beatles Band 

v Zadružnem domu Zalog

Kako in koliko?

Prijavnina za posameznika znaša 10 EUR in 12 EUR za 
dvojico. Zagotavljamo najmanj tri tekme, sistem 
tekmovanja pa bo prilagojen številu prijav.

Zakaj?

Za malico in napitek.
Za dobitne srečke na srečelovu.
Za medalje in priznanja.
Za zabavo.
Za Jakca in čarobno lučko.

Kdo bo z nami?

Mojstri badmintona Kaja Stankovič, Luka Petrič, Živa Repše, 
Maja Tvrdy, voditelja turnirja Miha Košnik in Matej Voh, 
vrhovni sodnik Žiga Fras in mojster imitacije Jure Mastnak.

Drobni tisk?

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe 
udeležencev.

Seveda pridem!

Prijava na e-naslov: 
sdzasport@gmail.com ali info@sdbadminton.com
Dodatne informacije: 051 259 123, 068 145 027

Zadnji dan prijav: 10. april 2014
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Saj res, kdo pa je Jakec?
 
Jakec je že velik fant, saj bo v začetku meseca maja praznoval svoj tretji rojstni dan. 
Juhej! Po naravi je radoveden, rad raziskuje in spoznava nove stvari. Je bister deček, ki 
bi dal vse na tem svetu, da pride tisti dan, ko bo lahko samostojno sedel, se gibal, igral 
s prijatelji in … hodil. Glava si želi, a telo ne zmore.
 
Njegova zgodba je realnost tisočih otrok s cerebralno paralizo, ki pa ni bolezen, tem-
več stanje. Stanje, ki se lahko s potrebnimi, ustreznimi, dovolj pogostimi terapijami in 
kirurškimi posegi izboljša. In to je dobra novica!
 
Vendar pa dnevne terapije, ki otrokom s cerebralno paralizo pomagajo k napredku, 
njihovim staršem predstavljajo velik finančni zalogaj. Mnogi, premnogi ga ne zmorejo. 
Poleg tega je v Sloveniji premalo terapev tskih centrov z ustrezno opremo in premalo 
strokovnjakov, nevrofizioterapevtov, ki bi lahko zadostili potrebam vseh teh malčkov.
 
Čarobna lučka?
 
Jakec se je pogumno odločil zbrati čim več sredstev, da bo sebi in svojim vrstnikom s 
podobnimi težavami omogočil največji možni napredek in z njim čim večjo samostoj-
nost. Del zbranih sredstev bo namenil nakupu terapevtskih naprav in opreme ter izo-
braževanju strokovnjakov, ki bodo na voljo številnim otrokom z motnjami v gibalnem 
razvoju.
 
Pomagajmo Jakcu! Skupaj lahko veliko naredimo. Skupaj lahko spremenimo in izbolj-
šamo življenja tisočih otrok. Jakec sam tega žal ne zmore.
 
Iz srca hvala!
 

Jakčevi prijatelji
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