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Я відвідав Caxias do Sul з 14 по 21 жовтня 2021 року, щоб
побачити всі спортивні об’єкти в Caxias і Farroupilha, 

включаючи місце церемонії відкриття та закриття та площу
Дефлімпійських ігор.

Я мав чудові зустрічі з оргкомітетом (ОК), мером та заступни-
ком мера Кашіас-ду-Сул, що було дуже позитивним.



Athletics Caxias do Sul

Badminton Caxias do Sul

Basketball Caxias do Sul

Beach Volleyball Caxias do Sul

Bowling Caxias do Sul

Cycling Road Farroupilha

Football Caxias do Sul

Golf Caxias do Sul

Handball Caxias do Sul

Judo Caxias do Sul

Karate Caxias do Sul

Mountain Bike Farroupilha

Orienteering Caxias do Sul

Shooting Caxias do Sul

Swimming Caxias do Sul

Table tennis Farroupilha

Taekwondo Caxias do Sul

Tennis Caxias do Sul

Volleyball Caxias do Sul

Wrestling Caxias do Sul



Карта
Caxias do Sul і 

Farroupilha



захід місце

Відстань від 

центру 

Дефлімпіади
(Festa da Uva)

Час у дорозі 

(середній) на карті
#

Deaflympics Square Festa da Uva - - 1 

Cauldron Flame Jesus Terceiro Milênio - - 3 

Ceremonies

(Opening & Closing) SESI Centro Esportivo 5 km 15 mins 4 

Athletics SESI Centro Esportivo 5 km 15 mins 4 

Badminton CIE (Sport Initiation Center) 9.5 km 20 mins 6 

Basketball Fundação Marcopolo Sports Center 8.5 km 15 mins 7 

Beach Volleyball UCS 7.5 km 15 mins 2 

Bowling Portal Bowling 9 km 15 mins 8 

Cycling Road Farroupilha - Location to be confirmed by Orienteering TD 23 km 25 mins 15

Football Pitch 1 - Finals Estádio Centenário 3.5 km 10 mins 5 

Football Pitch 2 - 8 Locations to be confirmed by Football TD

Golf Caxias Golf 20 km 25 mins 9



Sports & Events Venue

Distance from the 

Deaflympics 

Centre (Festa da 

Uva)

Journey times 

(average in 

minutes) Map Pin #

Handball UCS (Universidade de Caxias do Sul) 7.5 km 15 mins 2

Judo Recreio da Juventude 6.5 km 15 mins 11

Karate UCS (Universidade de Caxias do Sul) 7.5 km 15 mins 2

Mountain Bike Farroupilha - Location to be confirmed by Mountain Bike TD 23 km 25 mins 16

Orienteering Caxias do Sul - Locations to be confirmed by Orienteering TD 13

Shooting CCCT (Clube Caxiense de Caca e Tiro) 16 km 25 mins 10

Swimming Recreio da Juventude Sede Guarany 8.5 km 15 mins 12

Table tennis Parque Cinquentenário, Farroupilha 23 km 25 mins 14

Taekwondo UCS (Universidade de Caxias do Sul) 7.5 km 15 mins 2

Tennis Recreio da Juventude 6.5 km 15 mins 11

Volleyball UCS (Universidade de Caxias do Sul) 7.5 km 15 mins 2

Wrestling UCS (Universidade de Caxias do Sul) 7.5 km 15 mins 2



Caxias do Sul

1. Площа Дефлімпіади
2. Beach Volleyball 

Handball

Karate 

Taekwondo 

Volleyball 

Wrestling

3.   Вогонь Cauldron

4.   відкриття & закриття
Athletics

5.   Football (Finals)

6.   Badminton 

7.   Basketball 

8.   Bowling

9.   Golf

10. Shooting 

11. Judo

Tennis

12. Swimming

13. Orienteering



Farroupilha
14. Table tennis

15. Cycling Road

16. Mountain Bike



1 Festa da Uva Deaflympics Square

2 UCS (Universidade de Caxias do Sul) Handball Volleyball Beach Volleyball Taekwondo

Wrestling

Freestyle

Wrestling

Greco Roman Karate

3 Recreio da Juventude Judo Tennis

4 SESI Centro Esportivo Opening & Closing Ceremonies Athletics

5 Estádio Centenário Football (Finals)

6 CIE (Centro de Iniciação Esportiva) Badminton

7 Fundacao Marcopolo Sports Center Basketball

8 Portal Bowling Bowling

9 Caxias Golf Club Golf

10 CCCT (Clube Caxiense Caca de Tiro) Shooting

11 Recreio da Juventude Tennis Judo

12 Recreio Juventude Sede Campestre Swimming

13 Varies venues in Caxias Orienteering

14 Ginasio Cinquentenario - Farroupilha Table tennis

15 Farroupilha Cycling Road

16 Farroupilha Mountain Bike



Athletics



Athletics



Athletics



Athletics - Реконструкція виглядатиме так.



Athletics

● Легкоатлетичний стадіон знаходиться відразу за SESI Centro
Esportivo, за 5 км, за 15 хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Легка атлетика буде оновлена відповідно до необхідного стандарту.

● Перед входом на доріжки будуть або портакабіни, або шатри для
кімнати викликів тощо.



Badminton



Badminton



Badminton



Badminton

● Зал для бадмінтону знаходиться в CIE (Спортивний центр ініціації),
за 9,5 км, за 20 хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Буде 5 бадмінтонних майданчиків.

● Для гравців, офіційних осіб та глядачів буде встановлено більше
місць.

● Білі стіни будуть пофарбовані в темно-зелений колір.

● За межами зали буде облаштувати їдальню.



Basketball



Basketball



Basketball



Basketball

● Баскетбольний зал знаходиться в спортивному центрі Fundacao
Marcopolo, за 8,5 км, за 15 хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● На Дефлімпійських іграх використовуватимуться офіційні
баскетбольні кільця.



Beach Volleyball



Beach Volleyball



Beach Volleyball



● Змагання з пляжного волейболу проводяться в UCS (Університет Caxias),
7,5 км, 15 хвилин від площі Дефлімпійських ігор. Він розташований
поруч із спортивним залом, де гратимуть гандбол, і волейбол.

● Поруч буде 2 корти та 2 додаткові тренувальні корти.

● Будуть встановлені сидіння для гравців, суддів та глядачів.

● Для технічного директора та суддів з пляжного волейболу будуть
розташовані кілька кабін для переодягання гравців, туалетів, кафе тощо.



Bowling



Bowling



Bowling



Bowling

● Змагання з боулінгу проводяться в Portal Bowling, за 9 км, за 15
хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Вони мають 8 доріжок.

● У закладі є інші зручності, їжа та напої, включаючи зони
відпочинку.



Cycling Road



Cycling Road



Cycling Road

● Змагання з велоспорту відбудуться у Фаррупільї, 23 км, 25
хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Я зміг побачити фінішну лінію змагань на велосипедній дорозі
в прекрасному Караваджо, неподалік Фаррупільї.

● Для TD Cycling Road важливо відвідати місце, щоб
підтвердити, який із багатьох маршрутів буде обрано.



Football



Football



Football



Football

● Футбольний стадіон (Estádio Centenário) також
використовуватиметься для проведення фіналу та можливо
півфіналів. Всього 3,5 км, 10 хвилин від площі Дефлімпійських
ігор.

● Важливо, щоб TD з футболу відвідав місце, щоб вирішити, які
поля будуть використовуватися, оскільки є з чого вибрати.



Golf



Golf



Golf



Golf



Golf

● Поле для гольфу Caxias розташоване за 20 км, за 25 хвилин від
площі Дефлімпійських ігор.

● Це поле з 9 лунками, але має 18 tees. Це найкраща траса з
пагорбами в Бразилії, її довжина становить 6250 ярдів, пар 70.

● Є тренажери, які складаються патингів та чіпінг-гріна.

● Він має чудовий клубний будинок із рестораном.



Handball



Handball



Handball



Handball

● The Handball competition is at the UCS (University of

Caxias) and is 7.5 km, 15 minutes from the Deaflympics

Square.

● The sport hall is huge, and it will be shared with Volleyball.

The courts are split by the net curtains.

● The venue is exactly the same as the last World Deaf

Handball Championship.

● There are restaurants and other facilities in the main

buildings nearby.



Judo



Judo



Judo (зал для тренувань)



Judo

● Змагання з дзюдо проходять у Рекрейо-да-Ювентуде, за
6,5 км, за 15 хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Змагання проводитимуться в головному спортивному залі.

● Поруч є тренувальний зал.

● У будівлі є ресторан та інші чудові зручності поблизу.



Karate



Karate



Karate



Karate

● Змагання з карате пройдуть у спортивному залі UCS (Університет 
Caxias) і знаходяться в 7,5 км, 15 хвилинах від площі Дефлімпійських 

ігор.

● Той самий зал використовуватиметься для змагань з тхеквондо та 

боротьби, але в окремі дні.

● Поруч є два тренувальні зали.

● Поруч є ресторани та інші заклади.



Mountain Bike



Mountain Bike



Mountain Bike



Mountain Bike

● Змагання з маутенбайку відбудуться в Караваджо, за 23 км, 25
хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Я зміг побачити ліси, де відбуватимуться змагання з маутенбайку
у прекрасному Караваджо, неподалік Фаррупільї.

● Важливо, щоб TD Mountain Bike відвідав місце, оскільки є багато
місць на вибір.



Orienteering



Orienteering



Orienteering



Orienteering

● Змагання зі спортивного орієнтування відбудуться в Кашіас-ду-
Сул, за декілька кілометрів від площі Дефлімпійських ігор.

● Мені вдалося побачити лише деякі ліси, де відбуватимуться
змагання зі спортивного орієнтування.

● Важливо, щоб TD зі спортивного орієнтування відвідала місце,
оскільки є багато місць на вибір.



Shooting



Shooting



Shooting



Shooting

● Стрілецький клуб Caxias (CCCT) розташований за 17 км, за 25 

хвилин від Площі Дефлімпійських ігор.

● Нові тири будуть побудовані на 25 та 10 метрів. Робота вже 

розпочата на найвищому рівні з новою електронікою.

● Нинішній 50-метровий тир буде оновлено, щоб включити нові 
електронні системи.

● Поруч є ресторан та інші заклади.



Swimming



Swimming



Swimming



Swimming

● Змагання з плавання пройдуть у басейні Recreio da Juventude, що 

за 8,5 км, за 15 хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Довжина басейну 50 м і ширина 25 м з 10 доріжками.

● На місці також є відкритий басейн для тренувань.

● У будівлі є ресторан та інші зручності.



Table Tennis



Table tennis



Table tennis



Table tennis

● Змагання з настільного тенісу проводяться в Parque Cinquentenario, 

Фаррупіля і знаходиться за 23 км, 25 хвилин від площі Дефлімпійських 

ігор.

● Має два однакових зали, які можна використовувати для тренувань та 

змагань.

● На території є ресторан та інші зручності.



Taekwondo



Taekwondo



Taekwondo



Taekwondo

● Змагання з тхеквондо відбуватимуться у спортивному залі UCS

(Університет Caxias) і знаходиться в 7,5 км, 15 хвилинах від площі 
Дефлімпійських ігор.

● Цей самий зал використовуватиметься для змагань з карате та 

боротьби, але в інші дні.

● Поруч є два тренувальні зали.

● Поруч розташовані ресторани та інші заклади.



Tennis



Tennis



Tennis



Tennis

● The Tennis competition is at Recreio da Juventude and is

6.5 km, 15 minutes from the Deaflympics Square.

● It has 6 outdoor clay courts with floodlights and 5 indoor clay

courts in 2 separate buildings.

● There is a clubhouse with a restaurant and other excellent

facilities surroundings.



Volleyball



Volleyball



Volleyball - Зал 2



Volleyball

● Змагання з волейболу проводяться в UCS (Університет Кашіаса) і
знаходяться за 7,5 км, 15 хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Спортивний зал дуже великий, і буде спільним для змагань з гандболу.
Корти розділені сітчастими завісами. Другий зал знаходиться в
сусідній будівлі.

● Буде встановлено додаткові сидіння.

● Поруч розташовані ресторани та інші заклади в основних будівлях.



Wrestling

Freestyle



Wrestling

Greco-Roman



Wrestling Freestyle & Greco-Roman



Wrestling



Wrestling

● Змагання з вільної боротьби та греко-римської боротьби в спортивному 

залі UCS (Університет Caxias) і знаходиться в 7,5 км, 15 хвилинах від площі 
Дефлімпійських ігор.

● Цей зал використовуватиметься для змагань з карате та тхеквондо, але в 

окремі дні.

● Поруч є два тренувальні зали.

● Поруч розташовані ресторани та інші заклади в основних будівлях.



Церемонія відкриття та закриття - SESI



Церемонія відкриття та закриття - SESI



Церемонія відкриття та закриття - SESI

● Церемонії відкриття та закриття відбудуться в SESI Centro Esportivo,
за 5 км, 15 хвилин від площі Дефлімпійських ігор.

● Місце має щонайменше 8000 місць з величезною площею під ним.
Є достатньо місця для спортсменів, а офіційні особи можуть
спокійно підготуватися до церемоній.



● Я проводив відеодзвінки з кожним технічним директором на їхньому
спортивному майданчику. Кожен з них переглянув і скористався
можливістю поставити запитання відповідним особам. Виняток
становили лише технічні директори з велоспорту/маутенбайку та
орієнтування через різноманітний вибір спортивних майданчиків.

● Троє технічних директорів з велоспорту/маутенбайку, футболу та
орієнтування планують відвідати Кашіас-ду-Сул пізніше цього ро-
ку, щоб підтвердити свої точні спортивні об’єкти.



● Я задоволений трафіком у Caxias do Sul. Я не думаю, що слабка
завантаженість доріг вплине на будь-кого, хто бере участь у
змаганнях чи вболівальників.

● Відстань та час у дорозі між площею Дефлімпійських ігор та місцем
проведення змагань були дуже хорошими.

● OC надав мені SIM-карту, щоб я міг використовувати мобільну
мережу для задоволення своїх потреб у спілкуванні під час мого
перебування в Caxias. Усі спортсмени та офіційні особи також
заздалегідь отримають свої SIM-карти, що є чудовою новиною!



● Є лише 3 види спорту: велосипедний спорт, маутенбайк і настільний
теніс, які відбуватимуться у Фаррупільї, що знаходиться лише за 23 км і
менше ніж за 30 хвилин їзди від площі Дефлімпійських ігор.

● В Університеті Кашіаса будуть проведені 7 видів спорту. Це:

Beach Volleyball, Handball, Karate, Taekwondo, Volleyball,

Wrestling Freestyle, Wrestling Greco Roman.



Поруч зі статуєю Jesus Terceiro Milênio на
вершині пагорба буде встановлено великий
котел з вогнем Дефлімпійських ігор. Його
бачитимуть понад півмільйона жителів.



● На площі Дефлімпійських ігор (Festa da Uva) буде кілька офісів
організаційного комітету (ОК), інформаційного персоналу,
технічних директорів, акредитаційного персоналу, клініки
аудіограм, кількох маркетингових та різноманітних табуретів для
їжі та напоїв тощо.

● Поруч із площею Дефлімпійських ігор буде станція автобусів, яка
дозволить доставляти спортсменів, офіційних осіб та інших осіб до
всіх спортивних об’єктів та готелів.



Площа Дефлімпійських ігор



Зліва направо: Richard Ewald (OC CEO), Paula Ioris (Заступник міського голови), Martin Bogard 

(ICSD Голова технічної комісії), Adiló Didomenico (Мер), Gustavo Perazzolo (ICSD Президент).



Мартін Богард зустрівся з мером і заступником мера, щоб 

обговорити Дефлімпійські ігри, що проводяться в Кашіас-ду-Сул.



ICSD президент Густаво Пераццоло працює в офісі ICSD.



Офіс OК



Офіс OК



З презентацією виступив генеральний директор OК Річард Евальд



Один із багатьох таймерів зворотного відліку в 

Касшіс-ду-Сул.



Thank you!


