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Игра направена за лица со оштетен вид
Како да имплементирате спорт во вашата заедница
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ЕРАЗМУС+
СПОРТ
ШТО Е И КАКО
ФУНКЦИОНИРА

Еразмус+, е програма на ЕУ која ги поддржува образованието, обуката,
младите и спортот во Европа.
Програмата Еразмус + , нуди можности за мобилност и соработка во неколку
различни полиња:
високо образование;
стручно образование и обука;
училишно образование (вклучувајќи го образованието и грижата во
раното детство);
образование за возрасни;
младина;
и спорт.
Акциите на Еразмус+ во областа на спортот промовираат учество во спорт,
физичка активност и волонтерски активности.
Тие се дизајнирани да се справат со општествените предизвици и
предизвиците поврзани со спортот. Достапни се можности за организации
под 3 повици, кои се справуваат со овие предизвици.
Проектот Sport Sense, се реализира под повик на Партнерства од мали
размери. Партнерствата од мал обем , имаат за цел да допрат до
организациите од грасрут или со оние помалку искусни во Еразмус+. Тие се
дизајнирани да го прошират пристапот до Програмата до малите актери и
поединци , кои се тешко достапни во областите на училишното образование,
образованието за возрасни, стручното образование и обука, младите и
спортот. Партнерствата од мал обем можат да придонесат за создавање и
развој на транснационални мрежи и поврзување на локални, регионални,
национални и меѓународни политики. Тие исто така го поддржуваат
активното европско граѓанство и ја носат европската димензија на локално
ниво.

РЕЗИМЕ НА
ПРОЕКТОТ

SPORT SENSE
Без разлика на возраста, социјалниот статус или кој било друг референтен
фактор, спортот треба да биде заеднички елемент што не поврзува во
општеството. Покрај придобивките за умот и телото што ги има спортот,
преку спортски активности развиваме вештини за дружење, меѓучовечки
односи и врски. Сметаме дека спортот е добар извор на неформално учење
што му помага на поединецот физички и психички да се развива во
заедницата на која припаѓа.
Преку проектот SportSense, сакаме да ја подобриме соработката на луѓето во
заедницата, преку создавање спортски настани за лицата со оштетен вид, да
ги споиме слепите лица со остатокот од заедницата. Визијата на проектот е да
се изгради мост и да им се обезбеди на лицата со оштетен вид , подобра
шанса да се интегрираат во нивната заедница преку спортот.
Целта на проектот SportSense е преку спортот да изгради врска помеѓу
општеството и заедниците на лицата со пречки во видот.
Иновацијата на проектот доаѓа со желбата да се обезбедат нови искуства на
целната група на проектот. Акциите кои внесуваат иновации во проектот се
поделени на два дела: Книга Водич односно прирачник и создавање на
АудиоКНИГА
Интелектуален излез 1 – Водич
Овој водич е посветен на оние кои сакаат да спроведуваат спорт за лица со
оштетен вид во нивната заедница. Водичот има улога да ги информира и
инспирира луѓето. Преку книгата сакаме на практичарите да им понудиме
метод, преку кој тие можат да учат од нашето искуство и да се прилагодат на
нивната реалност. Книгата или водичот прирачник , ги содржи информациите
за проектот, методите на работа со слепи лица, спортските активности кои
можат да се приспособат на лицата со оштетен вид, како може да се
прилагодат
овие
активности,
потребните
материјали,
правилата
и
безбедносните правила.
Да резимираме. Книгата е целосен водич за
читателите и ги води чекор по чекор како
да планираат, организираат и реализираат
спортски настан за лицата со оштетен вид.

Преку Водичот сакаме да го олесниме процесот на дизајнирање спортски
активности за корисници луѓе со оштетен вид и да обезбедиме извор на
информации за сите оние кои имаат иницијатива да започнат локален
спортски настан за лица со пречки во видот, без нужно да имаат претходна
експертиза. . Сакаме овој водич да допре до практичарите (пр. младински
работници) и организациите ширум светот за да можеме да им помогнеме и
да ги поддржиме со релевантни информации во процесот на спроведување
на спортскиот настан за лицата со оштетен вид.
Интелектуален излез 2 - АудиоКНИГА
Не можеме да заборавиме на нашата целна групаа тоа се лицата со пречки
во видот. Со оглед на тешкотиите во читањето што ги имаат лицата со
оштетен вид, сакаме да им го олесниме пристапот до информации, со
креирање и прилагодување на книгата во аудио формат. Волонтерите од сите
партнерски организации ја снимија и структурираа аудиокнигата во поглавја,
за да го олеснат процесот на слушање.
Преку овој проект, решивме да ги постигнеме следните цели:
Вклучување во спортски активности на вкупно 100 лица со пречки во
видот, кои доаѓаат од Романија, Полска, Унгарија, Португалија, Северна
Македонија во период од 12 месеци.
Да се з големи социјалната вклученост преку спортски активности на
најмалку 100 лица со пречки во видот од Романија, Полска, Португалија,
Унгарија, Северна Македонија во рок од 12 месеци.
Изработка на Прирачник за спортски активности за лицата со оштетен
вид кој може да се помножи со која било друга организација или
иницијативна група.

ПАРТНЕРИ
ВКЛУЧЕНИ
ВО
ПРОЕКТОТ
SPORTSENSE

ОПШТО
Овој водич е развиен во рамките на проектот SportSense од пет партнери,
кои претставуваат пет различни земји во Европа. Секој партнер придонесе за
проектот со своето искуство, ресурси и знаење акумулирано со текот на
времето, за да се постигне овој резултат. Партнерите работеа заедно и
придонесоа за овој водич преку споделување на најдобри практики и
тестирање на различни спортски активности, што им помага на другите
организации ширум светот.
Ајде да ги запознаеме петте вклучени организации.

РОМАНИА
Здружението Извидничко друштво / Скаут сосајати , е формирано во 2011
година. Целта на организацијата е да го поттикне волонтерството и да
придонесе за развојот на локалната заедница, особено во процесот на
едукација на младите преку активности за неформално образование и спорт.
Од желбата да им помогне на младите да растат лично и професионално, но и
да ги вклучи во општеството и локалните заедници од кои потекнуваат,
здружението започна да го развива своето поле на активност, правејќи
проекти со различни теми (како спорт, здравје, мултикултурализам ,
толеранција кон другите, дискриминација, зголемување на вработливоста,
ориентација кон кариера), но со задржување на истата цел од нејзиното
формирање . Помагање на младите во нивниот развој и форма како
индивидуи вклучени во општеството кои ги зачувуваат и споделуваат со
другите европските вредности (единство, комуникација, толеранција. ,
солидарност, почит, еднаквост, комуникација, плурализам, мир, демократија,
слобода).
Во последните години здружението разви значајна меѓународна соработка, во
моментов има партнерства со организации од Хрватска, Чешка, Шпанија,
Словенија, Бугарија, Унгарија, Полска, Турција, Литванија и многу други) и
има реализирано значителен број проекти и волонтерски активности,
младински размени, стратешки партнерства во кои беа вклучени над 2000
млади луѓе од различни заедници во Романија.

ПОЛСКА
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) Виша Школа за
бизнис и наука е првата нејавна високообразовна институција во централна
Полска , која нуди здравствени и медицински студии, како и бизнис и
педагошки факултети, психологија, диететика, образовни и општествени
науки. Училишниот објект од светска класа и извонредната атмосфера за
обука , промовирана од висококомпетентни и најистакнати специјалисти,
практичари и академски наставници , гарантираат единствена и амбициозна
наставна програма, теоретско знаење и практични вештини, толку
посакувани во професионалниот живот. Студентите се учат како да ги
искористат предностите на стекнатите вештини и знаења, како и да
продолжат да ги развиваат личните способности и да станат професионално
успешни.
WSBINOZ Школата спроведува бројни истражувања и едукативни проекти,
соработува со различни образовни обуки, здравствени, спортски и деловни
институции. Останува локално и регионално активна на полето на
организација на конференции и работилници, социјална работа и
поттикнување на заедницата. Истакнати и добро квалификувани менаџери,
решителни студенти и академици го гарантираат неговиот успешен развој и
вклучување во различни тематски проекти , поврзани со развој на нови идеи
и услуги, градење наставна програма, програма за подготовка на курсеви,
изработка на материјали и терминологија за тематски курсеви и други.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Група млади искусни членови на велешки планинарски клубови, кои не се
пронаѓаат за да ги реализираат своите идеи, цели, мотиви, желби за
унапредување на своето знаење и вештини, како и желба да учествуваат во
поголем број акции и да одржуваат информации со граѓаните , студентски
собири и предавања, одлучуваат да ги напуштат своите матични клубови и да
го формираат планинскиот спортски клуб Азот.
Со формирањето на новиот клуб, со членството на клубот, секој член има
право да ги искаже и реализира своите идеи доколку се во согласност со
Статутот на здружението.
Членовите имаат право да ги подобрат своите знаења и вештини, да
учествуваат во голем број акции и имаат задача да го промовираат
планинарството. Сите активности, особено сите лесни тури, се исполнети со
промоции и предавања на членовите на клубот со една цел: да се соберат
што повеќе граѓани и да се регрутираат и регрутираат нов млад кадар.
Акциите се за да ги обучиме со планински знаења и вештини и да создаваме
навики слободното време да го поминуваат во природа, особено во планина,
бидејќи планинарењето е форма на активна рекреација и рекреација преку
која се гради и формира здрав, силен и благороден член на нашиот заедница.
Нашата главна област на интерес е физичката активност, која се користи како
алатка за промовирање здравје, благосостојба и здрав начин на живот. Силно
веруваме дека преку спортот може да се создаде поздраво и покохезивно
општество.
Спортот е корисна едукативна алатка за градење заедница, интеграција,
прифаќање, промоција на човековите права и еднаквост. Според нас,
планинарењето, активностите на отворено, спортот и образованието се
нераскинливо поврзани и ја наоѓаат својата најсилна алка во неформалното
образование.

УНГАРИЈА
Здружението за меѓународен спорт во Будимпешта (BAIS) е непрофитна
организација базирана на волонтери, предводена од млади, со мисија да
промовира физичка активност, активен животен стил, меѓукултурно
разбирање, солидарност и социјално учество преку неформално образование
засновано на спорт. Почнувајќи од 2015 до 2017 година, ги развивме нашите
активности како неформална група на млади луѓе под името Меѓународна
спортска асоцијација на Будимпешта (ISAB). Во декември 2017 година бевме
регистрирани како непрофитно здружение од страна на судот во Будимпешта.
Примарната цел на нашата организација е да промовира физичка активност,
здрав начин на живот и учество во спортски активности од грасрут кај
младите, без разлика на нивното потекло и социјален статус. Нашата целна
група вклучува , меѓународни и унгарски студенти, млади професионалци и
обесправени млади. Преку организација на спортски и рекреативни
активности, младински размени и курсеви за обука, создаваме можности за
мобилност за учење за младите луѓе и го зајакнуваме меѓусебното разбирање
и пријателство меѓу нив.
Секундарната цел на организацијата е, да ги поврзе локалните спортски
клубови и иницијативите од грасрут, со интернационалците кои живеат во
Будимпешта и да обезбеди информации за настани поврзани со спортот што
се случуваат во градот. BAIS се базира на млади волонтери. Многу од нив , се
студенти на Унгарскиот универзитет за физичко образование, додека други се
млади професионалци вклучени во управувањето со спортски активности во
слободното време.
Здружението за меѓународен спорт во Будимпешта , е создадено од млади
луѓе кои имаат значајно меѓународно искуство зад грб. Нашата организација
има силни меѓународни односи и имаме значително искуство во меѓународно
управување со проекти. Ние го користиме спортот за цели на социјален
развој, промовираме социјална инклузија, солидарност, меѓусебно разбирање
и активно граѓанство преку спортот. Нашите волонтери учествуваа на
различни курсеви за обука за млади и спорт, семинари, студиски посети и
младински размени низ цела Европа. Некои од нашите членови беа активно
вклучени во организацијата на меѓународни младински размени и курсеви за
обука за време на кои ги развија своите компетенции за управување со
проекти.

ПОРТУГАЛИЈА
FAJUB – Федерација на младински здруженија на Брага е организација која
политички ги застапува младинските здруженија на округот Брага и локално,
национално и меѓународно. Главната позиција на ФАЈУБ е , да ги претставува
младинските здруженија на Брага на состаноците на општинските и
националните совети и да ги брани интересите меѓу јавните и политичките
сили на движењето на младинските здруженија. Оваа позиција овозможува
активно учество во дефинирањето на младинските политики, воопшто, и
младинското асоцијативно движење.
Планот за активности на FAJUB ,вклучува развој на состаноци, обука и
спортски настани за здруженијата членки, поттикнување на споделување
добри работни практики, употреба на неформално образование за развој на
вештините на младите луѓе и изградба на активен, толерантен и поддржувач
на заедницата.
FAJUB има намера да ја истакне важноста на улогата на здруженијата во
неформалното образование на младите од Брага, за развој на младинското
движење во регионот.

КАРАКТЕРИСТИК
И НА ЛИЦЕ СО
ОШТЕТЕН ВИД

ОШТЕТУВАЊЕ НА ВИДОТ
Според АРВО, на глобално ниво, меѓу 7,79 милијарди луѓе кои живеат во 2020
година, повеќе од 2,2 милијарди луѓе имаат некаков вид на оштетување на
видот, меѓу кои приближно 49,1 милиони луѓе биле слепи. Светската
здравствена организација ги класифицира оштетувањата на видот според
Меѓународната класификација на болести 11 (2018) во две категории:
оштетување на далечината и блискиот вид.
Оштетување на видот на далечина:
• Блага – визуелна острина полоша од 6/12 до 6/18
• Умерена – визуелна острина полоша од 6/18 до 6/60 , Тешка – визуелна
острина полоша од 6/60 до 3/60
• Слепило – визуелна острина полоша од 3/60
• Оштетување на блискиот вид:
• Скоро визуелна острина полоша од N6 или M.08 на 40cm.
За класификација на лице со проблеми со видот се користат термини: „со
делумно вид“, „низок вид“, „со оштетен вид“, „правно слеп“ и „целосно слеп“.
Глобално, главните причини за оштетување на видот се:
•
•
•
•
•

рефрактивни грешки
катаракта
глауком со макуларна дегенерација поврзана со возраста
дијабетична ретинопатија , непроѕирност на рожницата
трахома

ЗА ГУБЕЊЕ НА ВИДОТ
Искуството со оштетување на видот зависи многу од многу различни аспекти
на животот. Дали има интервенции за превенција и третман или услуги за
рехабилитација на видот?
Како е околината?
Колку е проблематично да се влезе во згради или да се пристапи до
транспорт?
Дали има некакви информации во секојдневниот живот?
Малите деца кои растат со оштетен вид , може да доживеат задоцнет
мотојазичен, емоционален, социјален и когнитивен развој. Понатаму, во
сегашните образовни системи многу од децата со оштетен вид доживуваат
пониски образовни достигнувања , затоа што повеќето образовни сисстеми
не се целосно подготвени за специфичните потреби на децата со оштетен вид
и слепите деца. Оштетувањето на видот, исто така, влијае на животот на
возрасен, бидејќи генерира пониски стапки на вработување и продуктивност
и повисоки стапки на депресија и анксиозност. Социјалната изолација,
поголем ризик од падови и скршеници и тешкотии при одење може да
предизвикаат веројатност за рано влегување во домови за стари лица или за
нега.
Многу луѓе, кои живеат со оштетен вид или слепило можат да патуваат
самостојно. Често користените рути може да се научат и практикуваат а
лицата се симбол кој ја подигнуваат свеста кај другите патници . Некои слепи
шетаат со водич, некои шетаат со поддршка на обучено куче водич. GPS или
други уреди за ориентација може да се користат како поддршка за време на
транспортот. Тактилното поплочување и звучните сообраќајни сигнали ја
поддржуваат мобилноста на слепите лица. Со текот на времето, повеќето
слепи луѓе ги подобруваат и развиваат сопствените адаптивни стратегии во
сите области од личниот и професионалниот живот.

ЗАЕДНИЦАТА
Како што беше споменато, социјалната изолација може да предизвика
анксиозност, па дури и депресија, затоа – како и за сите – социјалната
вклученост е многу важна и во случајот на лицата со оштетен вид и слепите
лица. Како и кај секоја малцинска група, постои прашање што го поставуваат
повеќето професионалци: дали сегрегираниот или интегрираниот систем им
користи повеќе на целните луѓе? Додека се во одвоено опкружување, лицата
со оштетен вид и слепите , генерално можат да добијат посебно внимание и
можат да работат со професионалци кои имаат специјализирани знаења и
вештини за поддршка на нивното образование/работа/итн. Тие исто така
можат да се сретнат со врсници со кои е полесно да се поврзете поради
слични искуства и поради предизвици со кои се соочуваат и во секојдневниот
живот. За разлика од тоа инклузивно опкружување бои порепрезентативна
слика за општеството и кога се признаваат и исполнуваат одредени потреби
на различни општествени групи, студирање/работа/итн. Во социјално
разновидна заедница , може да го поддржи процесот на социјална инклузија
на повисоко ниво. Постојат слични форми на интеграција во училиштата:
• Спонтана интеграција: каде децата учат заедно во една училница, но
потребите на децата со посебни потреби не се признаваат, ниту исполнети од
дефектолог.
• Локална интеграција: каде што има посебна училница издвоена за деца со
посебни потреби, но во истото училиште каде што има и ученици со вид.
• Социјална интеграција: учениците со пречки во видот учествуваат во
активности после училиште заедно со ученици кои живеат без пречки во
видот, но тие учат во различни паралелки.
• Функционална интеграција: учениците со вид и слепите ученици
учествуваат во повеќето активности во училницата и после училишните
часови заедно.
Тоа значи дека постојат неколку нивоа и форми на социјална интеграција. Во
некои случаи, може да се случи и покрај тоа што слепите ученици посетуваат
исти часови и поучилишни активности како и нивните врсници , кои гледаат
тие да не учат еден од друг и да не воспостават врски, освен ако околностите
- како што се дефектолог, специфични алатки а воедно е обезбедена и
опрема.
Дефиницијата за социјална инклузија во основа е највисокото ниво на
социјална вклученост што значи дека секој учесник без разлика на нивната
возраст, способности, раса, пол, итн , може да соработува на свое ниво и на
свој начин на работа на истиот проект, играјќи го истото . Игра или заедно
проучување на истата тема.

Кога се создава социјално инклузивна средина за луѓето кои живеат со
оштетен вид и слепило, важно е да се земат предвид нивните специфични
потреби , со цел да се обезбедат алатки за сите да учествуваат во
активностите.
Специфичните уреди, можат да поддржуваат интеракции и секојдневни
активности, како што се книги со брајово писмо, аудио книги, компјутерски
програми за текст во говор, читачи на е-книги и дополнителни електронски
програми. Кога создаваме инклузивна средина, можеме да посветиме посебно
внимание на местото на одржување, мебелот и начинот на кој се
организирани собите. Водичите, можат да ги поддржат оние на кои им е
потребно. На кучињата водичи , треба да им се дозволи да бидат присутни на
јавни места.
Што е најважно кога играте спортски игри? Правилата треба да се
приспособат на различни способности, за да може секој да учествува, без
разлика на оштетувањата на видот и да ужива во игрите додека никој не
треба да се воздржува. Така, правилата за фер-плеј обезбедуваат амбиент,
каде што луѓето со различни способности, можат да се натпреваруваат едни
со други на фер начин.

ПРИДОБИВК
ИТЕ ОД
СПОРТОТ

ФИЗИЧКИ ПРИДОБИВКИ
Спортот и физичката активност имаат неколку предности за секој засегнат и
нивното влијание врз поединецот е бесконечно. Спорт т.е учеството во
физичка активност кај лицата со оштетен вид е многу важно, бидејќи им
овозможува да се интегрираат во општеството, да се поврзат со своите
врсници, а не да ги исклучуваат. Поединците со оштетен вид , познаваат
неколку предности од вежбањето спорт како што се : подобрување на
генералното здравје, социјална вклученост, рамнотежа, стекнување моторни
таленти, комуникација и соработка. Овие предности во единица област се од
суштинско значење за секојдневно живеење.
Спортот/физичката активност има големо влијание врз општото здравје,
бидејќи има различни предности на сите аспекти на здравјето односно го
подобрува здравјето со намалување на стапката на одмор и притисок.
Спортот се користи како прашање за интеграција за оние кои имаат физички
и психолошки оштетувања , бидејќи овозможува социјална интеракција и
учество со врсниците.
Спортот им дозволува на сите да се движат со своите врсници, создавајќи
врски на пријателства во рамките на непобитниот факт дека им треба
типичен интерес и хоби. Рамнотежата е клучно прашање за лицата со
оштетен вид бидејќи помага да се поттикне нивната интеграција во областа.
Стекнувањето моторни таленти, е многу важно бидејќи содржи големо
влијание
врз
висината
на
независноста/автономијата,
степенот
на
соодветност на приспособливото однесување и квалитетот на животот.
Развојот на фини моторни вештини во спортот, резултира со подобрување на
фината моторика во активностите од секојдневниот живот, како што се
задачите за пишување. Откриено е дека оние кои ги развиваат своите
моторни вештини и веруваат дека се вешти во единица област , се потпираат
на тоа и затоа се многу подготвени да учествуваат во физичка активност во
игрите, да бидат загрижени во тимовите со врсници и да учествуваат во
уметнички и спортски активности.
Комуникацијата е клучен талент кој е потребен во целост. Лицата со оштетен
вид имаат многу алтернативни начини на кои да зборуваат. Разбирањето
дека секоја личност комуницира поинаку и прилагодувањето на ова му
овозможува на поединецот да биде целосно опкружен со активностите.
Тимската работа се поврзува со инклузивноста, социјалното вклучување
самоуверено и интеракцијата помеѓу врсниците. Заеднички помага да се
подобрат комуникациските вештини меѓу тимот за поддршка, лицата со
оштетен вид и нивниот тим/врсници.

Многу спортови се направени по нарачка за да се вклучат индивидуи со
попреченост, како пливање и фудбал, меѓутоа, има заеднички видови на
спорт особено создадени за специфични оштетувања како што е голбалот за
лицата со оштетен вид. Последново ќе предизвика неколку физички и
психолошки подобрувања во фитнесот и еудаимонијата.

ПСИХОЛОШКИ
Вежбањето е многу повеќе од само аеробен капацитет и мускулна маса. Да,
вежбањето може да го подобри вашето физичко здравје и градба, да го
намали вашиот обем , да го зголеми вашиот сексуален живот, па дури и да
додаде години во вашиот живот. Сепак, тоа не е она што го поттикнува
мнозинството поединци да останат активни.
Луѓето кои вежбаат на дневна основа го прават тоа затоа што им нуди
огромно чувство на благосостојба. Имаат повеќе енергија во текот на денот,
подобро спијат навечер, имаат појасна меморија и се посмирени и
пооптимисти за себе и за својот живот. Тоа е исто така ефикасен третман за
различни заеднички проблеми со менталното здравје.
Вежбањето на редовна основа , може да има длабоко поволно влијание врз
депресијата, анксиозноста и АДХД. Исто така, го намалува стресот, ја
подобрува меморијата, го поттикнува спиењето и го подобрува општото
расположение. Не мора да бидете фитнес ентузијаст за да ги добиете
придобивките. Според истражувањата, дури и малите количества вежбање
можат да имаат значаен ефект. Можеби ќе научите да го користите
вежбањето како силна алатка за да се справите со проблемите со менталното
здравје, да ја зголемите енергијата и ставот и да извлечете повеќе од
животот, без оглед на вашата возраст или нивото на фитнес.
Превенција на анксиозност и депресија
Во студиите се покажа дека вежбањето го подобрува расположението и ги
намалува симптомите на тага и анксиозност. Ендорфините, познатиот хормон
за „добро чувство“ во телото, генериран од мозокот и 'рбетниот мозок, кој
поттикнува чувство на среќа и еуфорија, се зголемуваат со физичките вежби.
Дури и скромната активност во текот на неделата може значително да ја
подобри тагата и анксиозноста, па затоа некои лекари се залагаат да се
започне план за вежбање за овие проблеми пред да се прибегне кон
медицина.

Намалување на стресот
Друга ментална предност на вежбањето е тоа што го намалува нивото на
стрес, што може да не направи сите посреќни. Зголемувањето на
отчукувањата на срцето навистина може да го излечи оштетувањето на
мозокот предизвикано од стрес со зајакнување на синтезата на
неврохормоните како што е норепинефринот, кој не само што го подобрува
познанието и расположението, туку и ја отстранува маглата од стресните
искуства.
Вежбањето, исто така, предизвикува симпатичкиот и централниот нервен
систем на телото да комуницираат еден со друг, зголемувајќи го севкупниот
капацитет на телото да реагира на стрес.
Подобрена е самодовербата и самодовербата.
Редовното вежбање може да ви помогне да постигнете различни физички
цели, како што се зајакнување на издржливоста, намалување на тежината и
развој на мускулен тонус. Сите тие достигнувања, може да додадат огромен
поттик во самодовербата - и самодовербата што доаѓа со тоа. Можеби нема
да се обидете да набавите облека што одговара, послабо тело или капацитет
да се искачите на рид без да останете без здив. Тоа често се случува дури и
пред да бидете свесни за тоа. Тоа е само една од бројните предности на
физичката активност што ги подобрува телата, мозокот и духот на луѓето.
Подобрен сон
Вежбањето исто така може да ви помогне да постигнете добар сон ако имате
потешкотии со спиењето. Физичките вежби ја зголемуваат телесната
температура, што може да има релаксирачко влијание врз умот, што
резултира со помалку броење овци и повеќе сон. Вежбањето помага и во
регулирањето на деноноќниот ритам, внатрешниот будилник на нашето тело
кој регулира кога се чувствуваме уморни и кога се чувствуваме будни. Иако
засилениот сон е психолошка предност на вежбањето, специјалистите за
спиење советуваат да не се вежба блиску до спиење.
Подобрување на мозокот
Вежбањето ја подобрува мозочната моќ на различни начини, од зголемување
на интелектот до подобрување на меморијата. Кардиоваскуларните вежби,
според студиите на глувци и луѓе, генерираат нови мозочни клетки (процес
познат како неврогенеза) и ги подобруваат општите перформанси на
мозокот. Исто така, помага да се спречи когнитивното опаѓање и губењето на
меморијата со зајакнување на хипокампусот, областа на мозокот која е
задолжена за меморијата и учењето. Физичката
активност, исто така, покажа дека во студиите
ја зголемува креативноста и менталната
виталност. Значи, ако барате инспирација,
одете на прошетка или џогирајте.

СОЦИЈАЛНИ ПРИДОБИВКИ
Лицата со попреченост имаат посебни потреби и чувствуваат потреба од
независност, да станат членство во групата и да бидат прифатени од
општеството.
Спортот создава рамка за воспоставување контакти меѓу луѓето кои имаат
исти потреби и проблеми и помага да се стекнуваат нови пријатели. Преку
интеракција со други луѓе, кои секојдневно се соочуваат со истиот вид на
тешкотии, лицата со попреченост можат да разберат дека не се сами и лесно
можат да ги споделат своите искуства.
Често, луѓето со попреченост имаат ниска самодоверба и се склони кон
депресија и изолација, но физичката активност може да им ја врати
способноста да се чувствуваат ценети.
Честопати нема подобар начин да стекнете нови пријатели отколку да се
придружите на спортски тим и да играте секаков вид спорт. Тие ќе се дружат
од различни предградија, потекло и култури. Тие ќе научат толеранција и
прифаќање и способност да градат односи со друг надвор од нивната
нормална клика. Но, најмногу од се ќе чувствуваат дека можат да припаѓаат и
да изградат голема мрежа на пријатели.
Самодоверба и комуникација
Спортот служи како прекрасна алатка за изразување. Добриот тренер ги
охрабрува своите спортисти да имаат не само тимски, туку и индивидуални
цели. Како што го препознаваат нивното подобрување во вештините и ги
исполнуваат пресвртниците, тие добиваат самодоверба. Ова ја подобрува
нивната благосостојба, ги инспирира и мотивира да се трудат најдобро.
Вклучувањето во тимски спортови значи средба со соиграчи кои брзо можат
да станат нечии пријатели. Заедничкиот интерес за спортот ги зближува
луѓето. Сите што се дружат на теренот ги симнуваат пријателствата и надвор
од теренот. И нивните соиграчи стануваат нивни системи за поддршка во
нивните заедници.
Преку спортот, може да се научат комуникациски вештини ,бидејќи тоа е
клучно за одржување на добро функционален тим. Комуникацијата не е
ограничена само на зборување, туку е и за подигање на невербални знаци и
активно слушање.

Тимска работа и одговорност
Тимската работа е вредна социјална вештина, која луѓето со оштетен вид и
пошироко ќе ја носат со себе до зрелоста. Преку спортот тие учат за
соработката и како добро да соработуваат со другите. Ова е вредна вештина
која продолжува на ниво на личниот живот додека тие работат со своите
пријатели и подоцна во животот, со нивните колеги. Секој што е дел од
спортски тим има помала веројатност да се однесува себично. Човек носи
подобри одлуки бидејќи знае дека нивните постапки може да влијаат на
тимот. Со одговорноста, се обликуваат и вештините за ефективно управување
со времето - вредна вештина што ќе им користи на луѓето во текот на
нивниот живот.
Чувство за заедница
Сите кои се занимаваат со спорт имаат посилно чувство за себе, природно
развиваат чувство на припадност кон заедницата. Тие признаваат дека
спортот ги зближува семејството, пријателите и соседите. Спортот гради
посилни врски и подобри социјални интеракции со сите кои се вклучени – од
родители, тренери до соиграчи и навивачи.
Социјалните интеракции со врсниците преку градење пријателски мрежи ја
зголемуваат самодовербата што им овозможува да ја изградат својата
независност и достигнувања.

СПОРТ ШТО
МОЖЕТЕ ДА
ГО ПРАВИТЕ
ВО ВАШАТА
ЗАЕДНИЦА

СТРЕЛАШТВО
трелаштво, спорт кој вклучува гаѓање стрели со лак, било кон нежива цел или
во лов.
Од праисторијата, лакот бил главно оружје за војна и лов низ целиот свет,
освен во Австралија. Рекреативното стрелаштво исто така се практикувало,
заедно со војската, кај античките Египќани и Грци. Во модерното време, тоа е
главно натпреварувачка спортска и рекреативна активност. Лицето кое
учествува во стрелаштво обично се нарекува стрелец.
Стрелаштвото со оштетен вид е исто како и стрелаштвото со вид. Сите
користиме лакови и стрели и пукаме во цел. Разликата е во тоа што, бидејќи
некои од нас не можат да ја видат целта, користат различен вид на глетка
наречен „тактилен поглед“. Првото нешто што секој стрелец треба да го научи
е да се чува себеси и другите безбедни. Бидејќи слепите стрелци не можат да
видат дали некој е меѓу нив и нивната цел, тие никогаш не треба да стрелаат
сами.
Ако сте со оштетен вид или познавате некој што е, секогаш треба да
започнете во клуб за стрелаштво.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Лак
Лакот е оружјето што го користи стрелецот за исфрлање стрели кон целта. Во
минатото се користел за лов на животни па дури и во војна. Но, денес се
користи за спортски и рекреативни активности.
Мета
Целта се состои од предмет или лист хартија на кој се означени симболи кои
го дефинираат степенот на тешкотија да се погоди таа област.
Мрежа за запирање и заштита - Backstop
Мрежата за задниот дел е поставена зад целта за да ги запре стрелките што ја
промашуваат целта. Никогаш не заборавајте дека ракувате со оружје кое
лесно може да повреди, па дури и да убие луѓе и животни.
Вие сте одговорни за вашите постапки и кога стрелате со лак, мора да го
имате на ум ова. Дополнително на безбедносни причини, мрежата за
застанување ќе ви заштеди многу време што може да го изгубите барајќи
стрелка што залутала. Особено ако стрелате на поле или во шума.

Штитник за рака
Заштитникот за рака ќе биде најдобар пријател на вашата заштитна опрема
за стрелаштво кога ќе започнете. Без него, ќе почувствувате непријатни
модринки на долниот дел од раката што го држи лакот.
Таб со прст
Тоа е парче кожа или ткаенина што ги покрива само врвовите на прстите кои
имаат контакт со врвката. Ова е многу ефикасен начин за заштита на прстите.
Во исто време, не треба да трошите многу пари на оваа опрема, а јазичињата
се мали и затоа лесни за носење со вас.
Штитник на градите
Заштитникот на градите има две важни функции.
Од една страна, ги штити градите од тешки повреди. Запомнете дека низата
на лакот складира многу енергија. Кога ќе ја ослободите низата, таа ќе скокне
напред со неверојатна брзина и енергијата ќе се пренесе на стрелката за да
лета кон целта. Но, оваа моќ е сè уште во низата кога лета напред
поминувајќи покрај вашето тело. Ако конецот ги погоди вашите гради во овој
процес, може да се повредите тешко. Од друга страна, штитникот на градите
има и друга функција. Стрелаштвото е главно спорт на отворено и како што
знаете, може да биде многу ветровито таму , односно бурните услови кој го
отежнуваат погодувањето на целта на подолги растојанија и да не се борите
со вашата облека таму , заштитникот за градниот кош ќе ја држи вашата
облека под контрола за да не ви пречи на конецот а истовремено ќе ве штити
и од ветер.
Адаптивни помагала
Приспособливото помагало е генерално дрвена направа која може да се
прилагоди на потребите на Стрелецот, што вклучува порамнување на
нивните стапала и телото за да се постават во вистинската насока за да се
пука во целта.
Статив
Основен статив за камера или музички телескопски статив (за да може да се
носи наоколу) , може едноставно да се прилагоди да го држи уредот за
тактилно видување.
Тактилен уред
Тактилен уред се прикачува на стативот и сетилото за допир на задниот дел
од раката или раката под лактот. Уредот може да биде едноставен уред или
стандарден нишан со лак, опремен со шипка со завршеток на пружина или
прикачено меко гумено копче, кое обезбедува еластично чувство на задниот
дел од раката. Свирената природа е да спречи модринки на задниот дел од
раката на лакот.

2 ПЕРСОНАЛ
Спотер / Водич
Гледачот може да му пријави на стрелецот каде стрелката ја погодила целта
по секој истрел. Освен безбедносните предупредувања, не смее да се дава
друга помош и не е дозволен разговор до завршувањето на рундата (6
стрелки или 3 стрелки за Matchplay).
По секој истрел, стрелецот може да го прилагоди уредот за тактилно
насочување врз основа на извештајот на набљудувачот со менување на
положбата на тактилниот визир на раката или точката за контакт. Меѓутоа,
освен наведување на резултатот од ударот, набљудувачот не може да помогне
во овие прилагодувања.

3 ИГРАЧИ
За да го вежбате овој спорт потребен ви е само еден човек, стрелецот. Тој ќе
се позиционира со помош на водичот и ќе гаѓа стрели во целта преку
сопствените способности и моќи.
Во споредба со другите спортови, ова е индивидуален спорт во кој
резултатите зависат само од спортистот кој ја практикува оваа игра.

4 ПРАВИЛА
Овој спорт е лесно да се објасни колку што е тешко да се игра. Стрелецот
мора да го користи лакот за да ја погоди целта со своите стрели. Тој мора да
ја пресмета и процени позицијата што мора да ја заземе кога нишани.
Стрелецот добива повеќе поени ако целта е погодена во центарот и помалку
поени ако целта е погодена на надворешните рабови.
Бројот на добиени поени се утврдува според секој играч.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Никогаш не нишани кон куќата на соседот!
Целта мора да биде лоцирана на место каде што нема други згради или групи
луѓе.
Користете добар бекстоп или најдете друго место.
Пукајте односно стрелајте само кога целта е јасна!
Што мислам со ова е: нека лета твојата стрела само кога никој не е пред тебе.
Дури и кога некој стои лево или десно. Се додека тој е пред вас, не смеете да
го нацртате лакот и да го оставите да лета.
Доколку сте лице со оштетен вид и се подготвувате да пукате, ве молиме
предупредете ги луѓето околу вас со најава на вашиот следен потег.
Несреќите се случуваат брзо и често дома. Ве молиме чувајте се себеси и сите
други безбедни.

6 ЗАКЛУЧОК
Стрелаштвото може да биде предизвикувачки спорт кој ја подобрува нечија
концентрација, предвидливост и координативни вештини. Практикувањето на
овој спорт ќе направи да се чувствувате побезбедно и ќе имате поголема
умешност.
Овој спорт бара другар да биде со вас за да ви помогне да ја преземете
позицијата, да ја поставите целта и да соберете стрели. Така ќе можете да го
зацврстите пријателството со личноста која ви помага да бидете стрелец.

БИП БЕЈЗБОЛ
Бејзболот е тимски спорт, каде што два тима - тим за удирање ( нападачки т.е
офанзивен) и филдинг (одбранбен) тим кој играат еден против друг. Двата
тима се менуваат во улогите на удирање и играње, односно одбрана и напад.
Играта ја започнува нападачкиот тим со фрлање на топката. Друг играч од
тимот за удирање има за цел да ја удри топката со палка. Главната цел на
тимот за удирање , е да ја удри топката колку што е можно појако и подалеку
,за да обезбеди доволно време за соиграчите и за оној што ја удира топката,
да заврши „трчање“ , со трчање цел круг на теренот спротивно од стрелките
на часовникот , достигнувајќи ги сите четири основи и да ја допре домашната
плоча односно местото од каде што го започнуваа кругот. На почетокот на
играта, првиот играч од тимот за удирање треба безбедно да стигне барем до
првата база, за да има шанса подоцна да заврши трка.
Целта на тимот за одбрана е да ги спречи членовите на тимот за напад да ги
завршат трките. Тие можат да го направат тоа со фрлање на топката на начин
на кој удирачот нема да ја удри топката и собира 3 удари (грешки), или со
фаќање на тркачот со топката или со фрлање на топката до фаќачот пред
тркачите да стигнат до базата. Само еден тркач може да заземе база во исто
време.
Тимот што ќе заврши до најмногу трчања победува во играта.
Бип-бејзболот е алтернативна верзија на бејзболот што се игра со топка што
звучи - оттука е и името. На овој натпревар, слично како и во бејзболот
играат два противнички тима: тимот на напад и тимот за одбрана. Сепак,
бејзболот со бип е сосема поинаква игра специјално дизајнирана за играчи со
оштетен вид. „Фрлачот, фаќачот и напаѓачот се во ист тим, работат заедно
кон целта да го натераат напаѓачот да ја удри топката. Фрлачот - кој се гледа
- стои на 20 стапки од домашната плоча и фрла на место на патеката за
трчање на удирачот , откако му даде до знаење дека доаѓа велејќи
„подготвен, подготвен, топка“. Удирачот добива четири замавнувачки удари и
еден удар. Во тимот на филдинг, има и еден или двајца играчи со вид,
наречени „спотер“, кои извикуваат бројка што ја означува зоната на теренот
каде што слетала топката. Наместо четири, има две основи (првата и третата),
кои испуштаат звучен звук, се појавуваат од земјата како „меки столбови“.
Играта трае шест ининги и четири удари, околу 90 минути. Покрај
набљудувачот, фаќачот и удирачот , секој што не е слеп носи врзани очи за да
обезбеди фер игра без разлика на степенот на оштетување на видот.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Играта се игра надвор, на надворешен терен со трева - но со опремата може
да се игра и на кој било спортски терен на отворено. Потребни се специјални
основи за зуење високи 1,5 метри за да се постават на двете основи кои имаат
претежно пена внатрешност со електроника што предизвикува нивно
постојано зуење. Завесите се користат за да се обезбеди фер игра, а играта се
игра со специјален звучен сигнал, преголем софтбол.
Следниве се стандардните основни барања:
- Базите треба да се постават на 30 метри од домашната табличка и 3 метри
во нечистотија по првата и третата основна линија, соодветно.
- ВИСИНА: 122 сантиметри минимум - 137 сантиметри максимум.
- ДИЈАМЕТАР: 20 сантиметри + или - 2 сантиметри варијација.
- ОБЛИК: Иста од врвот до дното.
- ТЕЖИНА: максимум 2 килограми.
- МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОКРИВКА: Винил (1 избор) Платно (втор избор).
- ЛОКАЦИЈА НА ЗВУЧНИОТ УРЕД: центриран 91 сантиметар над земја + или - 4
сантиметри
- ФРЕКВЕНЦИЈА НА ЗВУК: Променлив тон.
- НИВО НА ЗВУК (ГЛАСНА): Среден (прилагодлив).
- УРЕДИ ЗА ОТПОРНИ НА ВЕТЕР: Магнети, велкро, какви било други средства
назначени и прифатени од NBBA.

2 ПЕРСОНАЛ
Службениците на играта се главниот судија и еден или двајца теренски судии.
Секој судија има овластување да нареди играч, тренер, тимски придружник,
гледач или други луѓе да прават или да се воздржат од правење што било што
влијае на администрирањето на овие правила, или на однесувањето на
играта и да ги спроведе пропишаните казни. Други функционери на играта
може да вклучуваат официјалниот голман, основен оператор (опционално) и
основните судии. Доколку нема лице кое може да го задржи резултатот кое не
е поврзано со ниту една од екипите што играат, официјалниот голман ќе биде
голман за домашната екипа. Основен оператор е лице кое го вклучува звукот
на базата кога е потребно. Покрај службените лица, во случај на поголем
настан да има и медицинска помош.

3 ИГРАЧИ
Во филдинг (одбранбениот тим) има 6 играчи
кои настапуваат со врзани очи и еден или
двајца набљудувачи кои се отслепени.
Во тимот за удирање, фрлачот (кој ја фрла
топката) и фаќачот се гледаат, ударите се
со врзани очи.

4 ПРАВИЛА
„Има фрлач, удирач и фаќач . Удирачите трчаат до базата откако ќе ја удрат
топката. Но, има значителни разлики од бејзболот, почнувајќи од опремата и
теренот на кој играат.
Спортот е именуван по самата топка, топка со големина на меко топче
модифицирана за да вклучува звучен сигнал кој бипува на висок тон три пати
во секунда.
Фрлачот, фаќачот и напаѓачот се во ист тим, работат заедно кон целта да го
натераат напаѓачот да ја удри топката. Фрлачот - кој се гледа - стои на 20
стапки од домашната плоча и фрла на место на патеката за нишање на
удирачот откако му даде до знаење дека на теренот доаѓа топката велејќи
„подготвен, подготвен, топка“. Удирачот добива четири замавнувачки удари и
еден удар.
За да ја погоди топката во игра, мора да ја стави помеѓу првата и третата
основна линија - како во бејзболот - но исто така мора да ја помине
границата од 40 метри. Штом играчот ќе удри топката, две работи се
случуваат одеднаш. Судијата го турка прекинувачот во случаен правец за да
го активира зуењето или во првата или во третата основа - столпчиња од
пена високи четири метри кои се наоѓаат на 100 стапки од домашната плоча што покажува во која насока треба да работи удирачот.
Во меѓувреме, набљудувач кој гледа во полето извикува број што ја покажува
зоната на теренот во која била погодена топката. Шестте играчи на теренот ја
користат таа информација и звучниот сигнал на топката во обид да ја ловат
– процес кој вклучува многу нуркање и комуникација за да се избегнат
судири. Ако можат да ја зацврстат топката пред тркачот да ја допре основата,
тоа е аут. Ако тркачот прв стигне до базата, тоа е трчање“.
„Кога удирачот ќе ја погоди топката, основен оператор ја вклучува едната од
двете основи (првата или третата) за да трча удирачот . Ако удирачот ја допре
основата пред играчот од теренот да ја подигне топката, офанзивниот тим
постигнува залет. Потребни се четири удари за да излезе удирачот . Ако
топката оди подалеку од двете основни линии или не патува најмалку 40
стапки (12 m), тоа е фаул и се смета како удар, освен ако тоа е потенцијалниот
четврти удар, во тој случај броењето важи и ударот само се ниша. повторно.
Ако удираната топка патува најмалку 170 стапки (52 м) во воздухот над фер
територија пред да се насели, тоа е, по изјавата на судијата, домашно трчање.
Ако топката престане да звучи, или ако удри во бокалот и стане „мртва топка“,
броењето се ресетира и тестото повторно се ниша.
„Мртва“ топка не смее да се допира. Ако е така,
се вели дека е повторно во игра и аут мора да
се сними.

Снимачот или набљудувачите повикуваат број за да сигнализираат кон кој
дел од теренот патува топката. Општо земено, средината на теренот е
означена со 6, а двете страни, лево и десно, се нумерирани од 1 до 5 во шема
на пресликување. Спикерот не смее да каже ништо надвор од нумерираниот
регион на теренот, а двајца набљудувачи не можат да упатат повик на иста
игра. Ако се случи секој случај, трчањето дава резултати. Играчите се
упатуваат кон тој дел и слушаат каде е конкретно топката, честопати нуркајќи
на земја за да ја добијат. Кога играчот на теренот ја зема топката пред
тестото да стигне до основата, тестото е надвор. Во реткиот случај кога
играчот на теренот ја фати топката во воздух пред да ја допре земјата или
други предмети, страната автоматски се повлекува и започнува следното
полу-ининг. Гледачот исто така мора да внимава за да се осигура дека никој
не се судри.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Оваа игра може да биде опасна за играње без соодветна подготовка бидејќи
вклучува фрлање, удирање и фаќање топка и трчање со врзани очи. Кога
станува збор за рекреативен настан и почетниците ја испробуваат играта,
важно е да се вложи време за да се научат правилата на играта, да се
запознаат со местото на одржување, со насоките на базите и тимовите да
вежбаат ефикасна комуникација. особено за теренците кога се обидуваат да
ја фатат топката. Покрај тоа, на настанот вклучување на волонтери со вид и
искусни играчи треба да се обезбеди безбедност. Треба да има медицинска
помош во случај на повреди.

6 ЗАКЛУЧОК
Ова е исклучителна тимска игра која може силно да ја зајакне врската помеѓу
играчите, може да поттикне социјална инклузија помеѓу лицата со вид,
слепите и лицата со оштетен вид. Оваа игра ги подобрува вештините за
комуникација и соработка бидејќи е потребна постојана комуникација помеѓу
соиграчите за да се освојат поени и да не се повредите трчајќи еден кон друг.
Додека целта на играта е да собере резултати. Главната цел е да се
забавувате и да уживате во социјална активност и да ја почувствувате
среќата од спортувањето.

КУГЛАЊЕ
Куглањето, е игра во која тешка топка се тркала по долга, тесна лента кон
група предмети познати како чуњеви . Целта е да се срушат повеќе чуњеви од
противникот.
Куглањето е забавна забава, во затворен простор во која треба да се ужива во
петок навечер со пријателите или дождливо неделно попладне со внуците.
Куглањето од страна на слепи лица не само што е можно, туку е и високо
конкурентно. Слепите и спортистите со оштетен вид , можат да се
натпреваруваат во куглање преку еден од двата адаптивни методи: водење со
вид или водичка шина.
Лесно се прилагодува за луѓе со изгубен вид . Адаптациите за куглање на
слепи , вклучуваат тактилно означување на топчињата за куглање и лице кое
има вид, да служи како повикувач на пинови и употреба на слепа шина за
куглање. Бидејќи многу куглари поседуваат свои топчиња за куглање,
кугларите може да ги обележат своите топчиња за куглање со тактилна лента
или гребнатини. Нивната топка потоа може да се идентификува кога ќе се
појави при враќањето на топката .

1 МАТЕРИЈАЛИ
Игралиште
Играта се игра во затворен простор на дрвени или синтетички ленти со
максимални димензии од 19,17 метри должина и 107 сантиметри во ширина.
Површината, обложена со лак или материјал од пластика, мора да биде без
континуирани жлебови. Растојанието од линијата за прекршок, покрај која
играчот не смее да се лизне кога ја доставува топката, до центарот на местото
на кое стојат чуњевите е 18,3 метри. Приближувањето до линијата за
исфрлање на топката и фаул , има минимална должина од 4,6 метри.
Чуњеви
Чуњевите се високи 38 сантиметри и наредени во форма на триаголник со
точка или бр. 1 на чело на формацијата свртена кон куглата. Центрите на
точките за чуњевите се оддалечени 30,5 сантиметри. Чуњевите имаат
ламинирано јадро од дрво покриено со пластична обвивка. Тежината се
движи помеѓу 1,6 и 1,7 килограми.
Топка
Топката е од неметален состав - или тврда гума, полиестер или уретан - со
обем од 68,6 сантиметри и ограничување на тежината од 2.7 до 7,3
килограми. Нема минимална тежина.

Водечка железница
Водечките шини можат да ви помогнат со вашиот пристап, како и со вашето
фрлање. Овие лесни цевчести метални шини се едноставни за составување и
можат да помогнат да ве насочат директно до патеката за фрлање во правец
на чуњевите. Тие се едноставни за склопување, расклопување и складирање.
Тежината на топчињата за куглање ги држат водечките шини на местото на
приодот за куглање и тие можат да се користат во кој било центар за куглање
без да им наштетат на патеките или да се мешаат во работата на
автоматската опрема за куглање. Шините се движат покрај приодот за
куглање и се протегаат назад од линијата за фрлање и прекршоци , се до во
просторот за гледачи, во зависност од тоа дали кугларот е леворак или десен.
Кугларот се движи со едната рака по водичката шина додека ја пушта топката
со другата, следејќи ја неговата/нејзината почетна локација во однос на
водичката шина. Бидејќи водечката шина е поставена да оди право по првата
табла надвор од ширината на лентата, кугларот може да каже дали топката се
пушта во центарот на лентата или на едниот раб.

2 ПЕРСОНАЛ
Pin Caller односно водич во играта
За да му се помогне на кугларот кој е слеп или со оштетен вид, потребно е
лице кое има видување да повика каде удри топката, колку чуњеви се
соборени и да ги означи чуњевите што останале. Информациите кажуваат
дека кугларот требало да ја исфрли следната топка или да го смени правецот
на фрлање.

3 ИГРАЧИ
Спортистите ќе бидат класифицирани како Б1, Б2 или Б3. Спортистите во Б1 и
Б2 имаат најтешки оштетувања на видот. Играчите Б1 и Б2 мора да имаат
помошник за да ги подава топчињата за куглање и да дава вербални совети.
Играчите на Б3 можат да имаат и асистент, но играчите мора сами да ги
земат топките. Играчите на Б1 мора да носат и покривачи за очи т.е да имаат
преврзани очи . Овој спорт можете да го практикувате и сами за рекреација и
во тим за спортски натпревари. На тимот му требаат најмалку тројца слепи
куглари за да се квалификува како тим за куглање слепи.

4 ПРАВИЛА
Десет фрејмови ја сочинуваат играта . Дозволени се две испораки /фрлања ,
со цел да се соборат сите чуњеви . Доколку чуњевите останат по првичното
фрлање, паднатото или „мртвото“ дрво се отстрануваат и дозволено е второ
фрлање . Второто фрлање се снима ако сите чуњеви се соборени од првото
фрлање . Излегувањето подалеку од линијата за фаул е фаул, и ги губите сите
чуњеви соборени при таа испорака. На секоја страна од лентата има
вдлабната шина или корито. Топката што ќе падне во една од нив е надвор од
игра, што резултира со губење на едно фрлање .
Играта куглање се состои од десет рамки. Во секоја рамка, кугларот ќе има
две шанси да собори што е можно повеќе чуњеви со својата топка за куглање.
Во игрите со повеќе од еден куглар, како што е вообичаено, секој играч ќе ја
земе својата рамка по однапред одреден редослед пред да започне следната
рамка. Ако кугларот може да ги собори сите десет чуњеви со првата топка, му
се доделува удар. Ако кугларот може да ги сруши сите 10 чуњеви со двете
топки од рамката, тоа е познато како резервно. Бонус поени се доделуваат и
за двете, во зависност од тоа што ќе се постигне во следните 2 топки (за удар)
или 1 топка (за резервна). Ако кугларот ги собори сите 10 чуњеви во десеттата
рамка, на кугларот му е дозволено да фрли 3 топки за таа рамка. Ова
овозможува потенцијал од 12 удари во една игра и максимален резултат од
300 поени, совршена игра.

5 БЕЗБЕДНОСТ
За да се обезбеди безбедност на учесниците за време на играта на куглање,
тимот на персоналот ќе треба да биде информиран за излезите за итни
случаи од зградата каде што се одвива активноста. Исто така, стручниот тим
ќе мора да ги надгледува играчите и нивните помошници во текот на
натпреварот , за да не се повредат и да се избегнат можни немили настани.

6 ЗАКЛУЧОК
Куглањето е фантастична активност за поединци од сите способности, а
куглањето на слепи се покажа како многу популарно со минимални
прилагодувања. Слепите куглари можат да се натпреваруваат против
кугларите што гледаат со помош на водилка за вид или водич. Куглањето со
генерации се користи за вежбање, релаксација, дружење и забава, а и денес е
популарно.

BOWLS
Bowls е варијанта на играта Бочање (италијанска Boccia), кои во својата
општа форма се препознава од античко или праисториско потекло.
Забележани се старогрчки варијанти кои вклучувале фрлање лесни предмети,
како рамни камења, монети , подоцна и камени топки , колку што е можно
подалеку. Аспектот на фрлање на топчињата, за да се приближи до целта што
е можно поблиску , е забележан во антички Рим. Оваа игра била
распространета во Римска Галија , од војници или морнари. Римски гроб во
Фиренца покажува луѓе кои ја играат оваа игра и како се наведнуваат за да ги
измерат поени.
Боулс на тревник , обично се игра на голема, правоаголна, прецизно
израмнета и негувана трева или синтетичка површина позната како куглана ,
која е поделена на паралелни ленти за играње наречени лизгалишта. Во
наједноставното натпреварување, сингл, еден од двајцата противници
превртува паричка за да види кој ќе победи на „просторот“ и започнува дел
од натпреварот (во кугларски јазик, „крај“), со ставање на подлога и тркалање
на топчето до другиот крај на лизгалиштето за да служи како мета. Откако ќе
застане топчето , се порамнува со линијата на центарот на лизгалиштето и
играчите наизменично ги тркалаат своите чинии ( Боулс ) од подлогата кон
топчето и на тој начин ја градат „главата“.
Боулс е налик на топка , која е малку сплесната од двете страни и има облик
на сад или чинија. Но не е тоа и во нашиот речник зборот боулс е преведен
како чинија или сад . Така и ние би го употребувале за да можеме
покомпактно да ја објасниме играта .
Значи играчот што ја исфрла чинијата т.е садот , може да го исфрли и тркала
надвор од границата на лизгалиштето , но мора да застане во рамките на
границата на лизгалиштето за да може понатаму да остане во игра . Садовите
што излегуваат и остануваат надвор од границата на лизгалиштето се мртви и
се отстрануваат од игра , освен оние садови кој на својот пат го допреле
топчето и така излегле од границата за игра .Допраните садови се означуваат
со креда и остануваат живи односно се сеуште во игра иако се излезени
надвор од границата на лизгалиштето.
Слично на тоа , ако топчето е на границата на лизгалиштето тоа е сеуште
живо и е во игра , освен ако е надвор од границите за игра и тогаш се
резултира со таканаречен ќорсокак што доведувадо продолжување на играта
односно според меѓународните правила топчето се става на централната
линија на лизгалиштето и се продолжува понатаму. Откако секој
натпреварувач ќе ги испорача сите свој садови ( по четири во единечни и
парови по три во тројки и по две во четворки ) се одредува растојанието од
најблиските садови до топчето и се доделуваат
поени односно шутеви , на секој сад што
натпреварувачот го има поблиску до целта
односно топчето од садот на противникот.

На пример, ако натпреварувачот ставил два сада поблиску до целта од
најблискиот на противникот, му се доделуваат два шута. Играта потоа се
повторува на следниот крај и се игра со чинии обично до дваесет и еден .
Садовите на тревникот се играат на трева и варијации од зелена до зелена се
вообичаени. Зелените ги има во сите облици и големини: најзастапени се
брзата, бавната, големата круна, малата круна итн.
Боулс генерално се играат во многу добар дух, дури и на највисоко
професионално ниво, признавањето на успесите на противниците и речиси
промашувањата се сосема нормални.
Иако оваа вешта и фасцинантна игра постои со векови, дури во 1959 година
почнаа да се тркалаат чиниите за слепите, во Шкотска.
Денес го користиме „методот на часовникот“. „Означувачот“, кој е
стациониран надвор од центарот , блиску до топчето, им покажува на оние на
крајот на подлогата, под кој агол и оддалеченост од „топчето“ садот мирувал.
„Топчето“ е центарот на часовникот. Значи, шест часот би бил напред и
дванаесет позади, при што сите други позиции би биле во однос на
часовникот. Од информациите дадени од „маркерот“, играчот може да
изгради ментална слика за „главата“ (областа околу дигалката), знаејќи ја
точно положбата на секој сад.
Единствената мала отстапка направена за слепите играчи е тоа што тенка
бела централна врвка минува под стартната постелка и е фиксирана на двата
краја. Ова е за да му помогне на кугларот да го процени аголот за исфрлање
на садот.
Овие мали варијации им овозможуваат на слепите и лицата со вид да играат
заедно бидејќи тие на никаков начин не ја менуваат основната игра (или
правилата на Боулс Англија).
Од почетокот на мај до крајот на септември игра на отворено на трева, а
потоа до крајот на годината се игра во затворен простор на тепих.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Како што кажавме претходно од почетокот на мај до крајот на септември се
игра на отворено на трева, а потоа во остатокот од годината се игра во
затворен простор на тепих.
За натпреварите во чинии има специјален терен, но ако се игра за хоби може
да се прави на отворено во секој зелен двор. Опремата што ви треба е:
•
•
•
•
•
•

Боулс - Садови (имаме повеќе од еден сад и сите се различни)
Облека за боулинг
Чевли за боулинг
Чанти за садовите
Ракавица
Различни додатоци за садовите

Потоа, доколку се игра во затворен простор,
има специјално изработени теписи од
вештачка трева како и специјално
дизајнирани теписи.

2 ПЕРСОНАЛ
Како и во секој спорт, така и за Боулс, особено кога станува збор за спортисти
со пречки во видот, потребен е дополнителен персонал. Покрај судиите и
официјалните лица кои се задолжителни на секој тип на натпревар и го
следат натпреварот, одлучуваат за поени и грешки, потребен е и Доктор и
друг медицински персонал. Покрај нив, секој од натпреварувачите учесници,
има своја придружба која му помага да стигне до местото од каде се фрлаат
топчињата и да му објасни и каже што, каде и како да фрла. Секако дека во
вакви тимски спортови е потребен тренер кој го води тимот и тренира.

3 ИГРАЧИ
Најмалиот број на учесници е 4, што го прави овој спорт екипен спорт.
Тимовите се состојат од четири играчи без родово правило. Вашиот тим може
да има најмногу 8 играчи во списокот. Тимовите можат да пријават четири
лица (4) на првиот натпревар, а потоа да ги сменат со нова постава на играчи
за следната игра. Новата постава на играчи може да се состои од еден (1) нов
куглар или четири (4) нови куглари.
Подготовките за официјални натпревари се претходни тренинзи, играње со
пријателите во парковите, со цел тимот да стекне хомогеност, искуство за да
се натпреварува со други екипи.

4 ПРАВИЛА
Боулс клубовите за слепи и лица со оштетен вид не можат да функционираат
без помош на волонтери со целосен вид, затоа секогаш има потреба од
волонтери во локалните клубови и дефинитивно вреди да се испита доколку
сакате да станете волонтер.
Тоа е исклучително вешта игра која го користи истото зеленило како
играчите со целосен вид, како и истата опрема ( садови, облека и опрема за
тревникот).
Боулс за слепи и со оштетен вид се придржува до законите на Англиската
асоцијација за боулс, со мали измени.

Една од овие варијанти е употребата на тенка лента или врвка што се протега
од ров до ров долж центарот на лентата, овозможувајќи му на кугларот
подобро да го одреди аголот врз основа на потребното растојание.
Кога помала топка ( центарот ) ќе застане , се преместува на центалната
линија и помошникот мора да го информира играчот за растојанието од
топчето до подлогата.
Откако садот ќе мирува, растојанието од садот до централното топче се дава
во јарди, стапала и инчи. Помошникот исто така мора да му ја каже на
играчот позицијата на садот во однос на топчето, користејќи ги стрелките на
часовникот; на пример, 12 часот би значело дека садот е зад топчето .
Сите играчи треба да стојат зад топчето и стартната подлога за да не им се
одвлекува вниманието на кугларите, а набљудувачите мора да молчат. Играта
исто така наведува дека, освен централните жици, не треба да се користат
други механички видливи помагала.
Искусните слепи и играчи со оштетен вид се исклучително успешни. Секако,
најдоброто во светот е натпревар против дури и најдобрите клупски играчи
со вид.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Во секој спортски натпревар постојат безбедносни правила и тие треба да се
почитуваат за да се избегнат несакани последици и повреди и кај играчите и
кај публиката. Кои се безбедносните мерки што треба да ги применуваме при
играњето куглање?
Ова се неколку упатства што може да се следат за правилни техники на
играње за да се намалат повредите:
•
•
•
•
•
•
•

Земете топка со двете раце.
Користете соодветни чевли за куглање.
Не влегувајте во теренот за натпреварот.
Почекајте да се вратат топчињата.
Играјте ја играта со соодветен бонтон.
Играјте ја играта за да победите, но бидете љубезен губитник.
Добриот спортски дух е секогаш клучот за успешна игра.

6 ЗАКЛУЧОК
Зошто луѓето со оштетен вид треба да почнат да играат Боулс во вашата
заедница? Бидејќи:
Повеќето луѓе дојдоа до Боулс од други
натпреварувачки спортови, бидејќи Боулс
даваат можност да се продолжи радоста
на конкурентноста и тимските аспекти
на спортот.

Поединци со различни нивоа на вештини можеа целосно да учествуваат и да
уживаат во настанот благодарение на боулс.
Многу луѓе имаа негативни стереотипи за Боулс (кои исто така преовладуваат
во поширокото општество) кои може да се отфрлат само со директно
искуство, како што е социјална функција или вовед во играта од пријател или
сосед.
Многу луѓе се опишуваа себеси како куглари во смисла дека се во ситуација
кога сфатија дека „надворците“ не разбираат и го гледаат она што го прават и
го сакаат со презир.
Учесниците во боулс, како и членовите на многу други малцински спортови и
активности, понекогаш мислеа дека оние кои не се куглари не ги разбираат
или не ги ценат придобивките од боулс . До одреден степен, ова го зацврсти
нивниот идентитет како „куглари“ и создаде чувство на солидарност со
другите членови, што може да биде одличен ресурс за организациите кога се
управуваат правилно.
Боулс е спорт со одредени уникатни карактеристики, вклучувајќи ја и
способноста да се обезбедат можности за учество на поединци од сите
возрасти и способности.
Боулс дава неколку можности за формирање на социјални
пријателства, кои придонесуваат за целокупната благосостојба.

односи

и

Резултатите од истражувањето покажаа дека најважните мотивации за
вклучување во куглањето се чувството на другарство и припадност што
произлегува од членството во тимски спорт, како и социјалните врски што ги
обезбедува куглањето, а и двете се поголеми кај жените отколку кај мажите.
Понатаму, оваа активност ви дава различни ментални и физички придобивки
кои може да го подобрат вашиот секојдневен живот.
Боулс негува долготрајни пријателства, кои обично се важен елемент на
мрежата за социјална поддршка за постарите лица кои изгубиле придружник.
Боулс може да обезбеди забавен, семеен амбиент.
Боулс им овозможува на играчите со различни физички способности да се
натпреваруваат еден против друг во интегрирана можност за спортско
учество.
Статусот на физичко и ментално здравје не се разликува според нивото на
активност (со исклучок на кугларите кои
посетуваат повеќе од 20 часа неделно
известуваат за подобро физичко здравје),
што имплицира дека секое ниво на
вклученост во чиниите е корисно и за
физичкото и за менталното здравје .

ШАХ
Шахот е една од најстарите и најпопуларните игри на табла, а ја играат
двајца противници на карирана табла , со специјално конструирани фигури со
контрастни бои, најчесто бела и црна. Откако првиот играч , со пионот прв ќе
ја започне играта , играчите се менуваат во согласност со однапред одредени
правила. Секој има за цел да ја доведе главната фигура на противникот ,
односно Кралот и да го стави во во мат. Позиција од која е невозможно да се
избега .
Шахот првично се развил во Индија во текот на шестиот век од нашата ера и
се проширил од Азија до Блискиот Исток и до десетиот век во Европа . Од 15
тиот век , шахот е наречен и „кралска игра“ поради неговата популарност
меѓу благородниците. Правилата и сценографијата еволуирале постепено,
додека не ги постигнале денешните стандарди кој се од почетокот на
деветнаесеттиот век. Шахот, порано бил интелектуално одвлекување на
вниманието кое го претпочитаа повисоките класи. Забележана е пораст на
популарноста во текот на дваесеттиот век, додека професионалните и
државно спонзорирани играчи се борат за официјално призната титула
светски шампион и повеќе богати награди на турнирите. Шаховските
турнири, игрите со поштенска кореспонденција и интернет шахот,
моментално се популарни меѓу мажите, жените и децата ширум светот.
Постојат неколку шаховски варијации, од кои секоја менува едно или повеќе
шаховски правила. Шахот со врзани очи, од друга страна не е варијација и
сите правила на стандардната игра шах сè уште важат - но има и мали
промени.
Шахот со врзани очи , е токму онака како што звучи: еден (или двајцата) од
играчите се или всушност со врзани очи или не можат да ја видат таблата и
фигурите. Наместо да се поместуваат фигурите, како и обично, се користи
шаховска нотација за да се соопштат движењата. Ова имплицира дека
заслепениот играч мора да одржува меморија и ментална локација на целата
табла и сите фигури во текот на играта!
Се разбира, ова не е нешто што еден шахист може брзо да го стекне и бара
значителен напор и талент. Многу професионалци со врзани очи, веруваат
дека учењето на шаховските способности со врзани очи ,може да ви помогне
во вашите вообичаени игри, бидејќи тоа ќе ја подобри вашата општа свест за
таблата и способноста да препознавате шаблони и стратегии. Логиката е
здрава: ако можете да ги завршите овие задачи и да играте цела игра со
врзани очи, замислете колку е полесно да играте игра кога можете да
ја видите таблата!

1 МАТЕРИЈАЛИ
Шаховската табла
модификации:

се

состои

од
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квадрати

кои

ги

имаат

следните

• Таблата е најмалку 20 cm на 20 cm,
• Црните квадрати нека бидат малку подигнати,
• Имајте заштитна дупка во секој квадрат,
• Барањата за фигурите се:
• Сите се обезбедени со колче што се вклопува во прицврстувачката дупка на
плочата,
• Сите се со дизајн на Стаунтон, црните парчиња се посебно означени.
Како резултат на тоа, играчите можат да одредат дали парчето е на црн или
бел квадрат со допирање на подигнатите или спуштените квадрати. Тие можат
да препознаат дали парчето е пион, топ, коњ, ловец, кралица или крал со
допирање на неговата форма. Контактот на иглата на фигурите му помага на
играчот да направи разлика помеѓу бели и црни фигури. Како резултат на тоа,
играчот има јасна ментална слика за неговата позиција на таблата. Сега е
подготвен да се соочи со секој противник, без разлика дали е видлив или не.
По секој потег, поединецот со оштетен вид мора гласно да го прогласи
потегот за неговиот противник да биде свесен за акцијата. Визуелно
оспорениот играч , ги пишува потезите на Брајово писмо или ги снима на
магнетофон наместо да ги снима на лист со резултати.
Покрај приспособената табла за игра, играчите бараат шаховски часовник со
глас што им го означува преостанатото време од играта на играчите. Овој
часовник е потребен бидејќи го известува поединецот со оштетен вид за
статусот на играта и за времето што му останува за рундата од играта.

2 ПЕРСОНАЛ
За овој спорт потребна е личност за улога на набљудувач, која ќе ги следи
движењата на играчите и ќе се грижи тие да ги почитуваат правилата на игра.
Важно е набљудувачот да ги набљудува и бележи потезите и поените и да им
се придружи на поротниците во случај на шах.
Жирито ја има улогата на одлучување во случај на шах. Тие го решаваат
победникот и одредуваат кои натпревари ќе се играат во натпреварувањето.
Игрите кои се играат турнирски , победниците
ги следи лице, кое постигнува рангирање
и ги менува позициите на натпреварувачите,
секој пат кога жирито ќе ја донесе одлуката.

3 ИГРАЧИ
Шахот е индивидуална игра. Исто како и во стрелаштво каде што вие сте
единствената личност, во играта шах треба да играте против противникот.
Двајца играчи се натпреваруваат еден против друг и целта е да го фатат
противничкиот крал.

4 ПРАВИЛА
Според шаховските закони на ФИДЕ:
По консултација со арбитерот, организаторот ќе има овластување да ги
спроведе следните прописи во согласност со локалните услови. Во
натпреварувачка партија шах во која се вклучени играчи со вид и со
хендикеп (правно слепи), кој било од играчите може да побара употреба на
две табли, една за играчот со вид и една за играчот со визуелен предизвик.
Оваа табла мора да ги исполнува следниве услови:
најмалку 20 cm на 20 cm, со црни квадрати малку подигнати и заштитна
перфорација во секој квадрат
Фигурите мора да ги исполнуваат следниве барања:
• сите мора да имаат колче што се вклопува во отворот за прицврстување на
таблата
• сите мора да бидат со дизајн на Стаунтон, а црните парчиња мора да бидат
уникатно означени.
Правила за ефикасно играње
За објавата да биде што е можно појасна, наместо соодветните букви треба да
се користат следните имиња, со алгебарска нотација што треба да се користи:
А~ Ана
Б~ Белија
C~ Цезар
Д~ Дејвид
Е ~ Ева
Ф~ Феликс
Г~ Густав
H~ Хектор
На ранговите од бело до црно им се
доделуваат броеви кои се движат од 1 до 8.
На таблата за играчи со оштетен вид,
фигурата се смета за допрена кога ќе се
извади од отворот за прицврстување.

Потегот ќе се смета за извршен кога:
• Во случај на фаќање, фатената фигура е отстранета од таблата на играчот
чиј ред е да се движи.
• Една фигура се става во различно поле за прицврстување.
• Потегот е најавен.
Само тогаш ќе се стартува часовникот на противникот.
Што се однесува до точките 2 и 3, нормалните правила важат за играчот што
гледа.
Специјално конструиран шаховски часовник за лицата со хендикеп ќе биде
дозволен. Ќе ги вклучи следните карактеристики:
• Бројчаник опремен со засилени стрелки, на секои пет минути означени со
една точка и на секои петнаесет минути со две подигнати точки.
• Знаме кое лесно се чувствува. Треба да се внимава знамето да биде
наредено така што ќе му овозможи на играчот да ја почувствува минутажата
во последните пет минути од целиот час.
Играчот со оштетен вид мора да одржува резултат на Брајово писмо или на
долга рака, или да ги снима потезите на магнетофон.
Грешка при најавата за потег мора да се поправи брзо и пред да започне
часовникот на противникот.
Доколку се појават различни позиции на двете табли за време на играта, тие
мора да се прилагодат со помош на контролорот и со прегледување на
резултатите од играта на двата играчи. Ако резултатите од два натпревари се
совпаѓаат, играчот кој го напишал правилниот потег, но го извел погрешниот
мора да ја смени својата позиција за да одговара на потегот на играта.
Доколку се појават такви разлики и резултатите од играта не се согласуваат,
потезите мора да се повлечат до точката каде што се совпаѓаат двата
резултати, а часовниците мора соодветно да се прилагодат.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Играчот со оштетен вид , има право да користи помош кој ќе ги извршува
една или сите операции односно овие операции :
• Направете кој било играч да се движи на таблата на противникот.
• Движењата на двата играчи треба да бидат објавени.
• Задржете го резултатот на играта на играчот
со оштетен вид и стартувајте го часовникот на
неговиот противник.

• Само по негово барање, информирајте го играчот со оштетен вид за бројот
на изведени потези и времето поминато од двајцата играчи.
• Побарајте ја играта ако е надминато временското ограничување и известете
го контролорот, доколку видниот играч допре една од неговите фигури.
• Изведете ги соодветните процедури доколку играта е прекината.

6 ЗАКЛУЧОК
Играњето шах , е многу предизвикувачка игра , бидејќи треба да се сеќавате
на потезите направени од вас и од вашиот противник. Мора да ја подготвите
офанзивната стратегија и да предвидите, што ќе направи вашиот противник.
Во текот на играта, треба да ја задржите концентрацијата, да го тренирате
мозокот и да го направите што е можно попродуктивен.
Играњето шах во темница ќе ви го изостри умот и ќе ви помогне во
секојдневниот живот да донесувате брзи одлуки.

КАЧУВАЊЕ
Качувањето по карпи, како и планинарењето, е популарна рекреативна
активност сама по себе. Основите на качувањето по карпи често се учат на
локалните карпи, каде се стекнува планинарската соработка, користењето
јаже и синхронизираните потреби за контрола и ритам. Јажето, вештачкото
сидро и карабинот (метална јамка или прстен што може да се прикачи на
сидро и преку кој може да се носи јажето) во голема мера се користат како
безбедносни причини. Качувањето на тензија е исклучок, бидејќи лидерот е
поддржан од добро испланиран систем на сидра и карабини низ кои се
поминува јажето. Потоа, колегите алпинисти му помагаат со јажето додека тој
или таа нежно се движи нагоре за да стави уште едно сидро и да ја продолжи
постапката.
Според една нова студија, се чини дека качувањето по карпи во затворен
простор обезбедува „уникатна разновидност“ на физички, социјални и
психолошки придобивки за лицата со попреченост, вклучувајќи ги и оние со
оштетен вид.
Адаптивното качување по карпи и јаже , може да обезбеди терапевтски
предности како што се поврзување во заедницата, зајакнување на
самодовербата и зајакнување на мускулите. Според истражувачите, овие
предности бараат дополнително истражување.
Наодите, исто така ја нагласуваат потребата од поголемо истражување за
физичките опасности, со кои се соочуваат хендикепираните лица кои
учествуваат во качување по карпи и јаже, како што се кожните и мускулноскелетните проблеми. Зглобовите, лигаментите, мускулите, нервите, тетивите
и структурите што ги поддржуваат нечии екстремитети, вратот и грбот го
сочинуваат мускулно-скелетниот систем. Меѓутоа, со доволна обука, опрема и
управување со ризик, предностите на качувањето по карпи и јаже за
хендикепираните поединци ги надминуваат опасностите од штета.
Приспособливите процедури за качување по карпи и јаже , вклучуваат
дополнителни безбедносни мерки на претпазливост надвор од оние што се
користат во традиционалното качување по карпи, како што е на пример :
систем за резервни огради со по два закачувања по качувач.
Техниката на држење и одржување на затегнатоста на едниот крај на јажето
што поминува преку сидро или до врвот на ѕидот, а потоа надолу до местото
каде што е врзано за качувачот се нарекува закачување. Долгите падови се
избегнуваат кога алпинист е на задоцнување, а планинарот може постепено
да се спушта назад на земја.
Сметаме дека со овие дополнителни
заштитни мерки, како и со образованието
за персоналот во салата специфично за
попреченост, веројатноста за големи
несреќи, како свежо оштетување
на 'рбетниот мозок или повреда на мозокот,
е исклучително, екстремно мала.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Во многу случаи, единствената потребна опрема е душек или подлога ставена
под искачувањето во случај на пад, како и креда и чевли за качување кои
помагаат при држење на ѕидот. Може да се направи или сам или со
набљудувач.
Спортското качување може да се прави внатре, иако најчесто се прави на
отворено. Алпинистот користи ремен, јажиња и систем за закачување за да се
искачи на забравена и поставена карпа со помош на партнер (или заштитник)
кој држи јаже. Качувањето по карпи е спорт или активност на качување по
карпи, често со помош на јажиња и друга опрема. Целта е да се достигне
врвот или крајот на карпестата површина или структура. Ова може да се
постигне со користење на специфична опрема во зависност од тежината и
интензитетот на искачувањето. Тоа е физички напорен спорт кој бара брзина
и агилност, како и ментална издржливост за да се освои качување или
траверс. Може да биде ризично, но тоа обично се смета за позитивен аспект
на искуството.
Постојат неколку форми на качување по карпи, секој со својот уникатен сет на
опрема, околина и површина (и).
Болдеринг
Болдерингот е основен тип на качување што може да се прави и внатре и на
отворено. Алпинистот се качува преку ситни карпи или камења, користејќи
кратки движења и без прицврстувачи или јажиња . Обично нуди рути со
помала кота, но содржи и бројни тешки и напорни патеки. Маршутите се
класифицирани во два вида: едностепени и повеќестепени. Качувањето на
еден терен му овозможува на алпинистот да се искачи, а потоа да се спушти
со помош на заостанување. Качувањето со повеќе терени вклучува повеќе од
едно од овие нивоа.
Качувањето со врвно јаже и качувањето со олово се примери за спортско
качување. Качувањето со врвно јаже подразбира поставување на јаже за
прицврстување на врвот на патеката низ која ќе се протега јажето за
качување. Качувањето со олово подразбира качување на алпинист и
поставување на брзи влечења по карпата.
Трад Качување
Трад-качувањето е споредливо со спортското качување, меѓутоа, завртките на
патеката за качување не се прицврстени. Ова бара поставување на завртки
долж ѕидот на карпата, а штом ќе заврши искачувањето, целата опрема мора
да се отстрани од ѕидот. Алпинистот мора постојано да ги носи со себе
навртките и уредите за штрафење . Алпинистите мора да ја откријат патеката
и сами да ја обезбедат опремата, што го прави
овој метод за искачување понапорен.

Сува алатка
Сува алатка е вметнување ледени секири во карпата додека се искачувате, со
помош на дерези наместо чевли за качување. Содржи јажиња, појаси и
опрема за спортско качување.
Поради штетата што оваа форма на качување може да ја предизвика на
карпата, таа стана поспорна техника.
Качување по големи ѕидови
Качувањето по големи ѕидови користи долги патеки со повеќе терени по
должината на вертикалната карпа, за што често е потребно повеќе од еден
ден.
Патеките во овој тип на искачување се повисоки и затоа бараат поголема
безбедносна опрема. Заедно со ременот, јажето и ременот, опремата вклучува
и шлем, креда, обувки за качување, прамени и алатки за брзо влечење.
Помошното качување е техника на поставување отстранлива опрема по
должината на карпата, а потоа прицврстување на скала со млазница за да се
искачи. Ова се повторува по должината на трасата и е поврзано со
искачување на големи ѕидови.
Алпско качување
Алпското искачување вклучува искачување до врв или врв. Слично на
планинарењето, тоа вклучува искачување по карпи, мраз и снег, а можеби и
поминување на глечери со повисоко техничко ниво.
Тоа зависи од формата на качување, но општата опрема вклучува:
• Запрег
• Јаже(и)
• Белеј систем
• Кацига
•Креда
• Обувки за качување
•Брзи извлекувања
• Навртки и запчасти уреди
• Ледени секири
• Крампони

2 ПЕРСОНАЛ
За оваа дисциплина и за лица со оштетен вид и за здрави луѓе треба да има
минимум двајца, односно еден качувач и еден што ќе го обезбеди качувачот.
Во случај на искачување на вештачка карпа во сала или ниска карпа,
обезбедувањето е на земја, но доколку се искачи повисока карпа улогата на
обезбедувањето ја имаат и двајцата учесници,
како и техниките, јазлите, сидра, итн, и се со
цел безбедно да се искачите и спуштите од
карпата за да може да се пристапи кон
понатамошни авантури, понапорни,
но со повеќе искуство.

3 ИГРАЧИ
Овој спорт може да биде и индивидуален и тимски. Зависи од карпата и
ѕидот и дали учествуваш на натпревар или совладуваш карпа во природа.
Доколку се работи за спортски натпревар на искачување на вештачка карпа
или ѕид, или брзо качување по карпи или ѕид, се учествува сам, иако има
чувар за брзите искачувања на вертикална карпа. Но, ако се работи за хоби,
совладување на високи вертикални карпи, учесникот може да биде еден со
максимално знаење и искуство, но секогаш на таква пречка, пожелно е да
има двајца.

4 ПРАВИЛА
Една од најдобрите работи за качувањето - покрај вистинскиот дел за
качување - е сите прекрасни истомисленици што може да се сретнат. Се
разбира, постои одреден бонтон што ќе ја зголеми веројатноста дека
навистина ќе се дружите со нив. Следете ги овие непишани правила и
сигурно ќе имате одлично искачување и ќе го направите уште попријатно за
оние што се качуваат околу вас.
ИСКАЧЕТЕ ТАМУ
Една од најдобрите работи за качувањето - покрај вистинскиот дел за
качување - е сите прекрасни, истомисленици што може да се сретнат. Се
разбира, постои одреден бонтон што ќе ја зголеми веројатноста дека
навистина ќе се дружите со нив. Следете ги овие непишани правила и
сигурно ќе имате одлично искачување и ќе го направите уште попријатно
оние кои се качуваат околу тебе.
НЕ ОСТАВАЈ ТРАГА
Ова треба да биде здрав разум, но и покрај тоа, важно е да се забележи. Исто
како и во секоја друга авантура на отворено, како што се патување со ранци
и кампување, погрижете се што и да изнесете на вашето искачување да го
понесете назад со себе. Не оставајте неред и уништувајте нешта за следните
луѓе или за природната средина.
КОРИСТЕТЕ КРЕДА СО БОЈА НА КАРПА
Ако можете, истражете ја бојата на карпата пред да тргнете надвор за да
можете да ја донесете кредата што најмногу одговара на неа. Понекогаш ова
е дури и пишано правило, во зависност од локацијата, но дури и да не е, им
помага на другите луѓе повеќе да уживаат во
искуството ако не оставите голем варлив хаос.

НЕ КОРИСТЕТЕ ПРЕМНОГУ КРЕДА
Последното нешто што секој алпинист сака е да му се лизга стапалото или
прстите затоа што некој пред нив користел премногу креда. Бидете со почит и
искористете ја само количината што навистина ви е потребна.
БИДЕТЕ ПОМОШНИ И ИСКРЕНИ, НО НЕ ЧУВСТВУВАЈТЕ ОБВРСКИ ДА
ПОУЧУВАТЕ
Ако некому му е потребна мала помош за некој проблем, а вие знаете како да
го направите тоа, пријателски гест е да му понудите предлог или два - но не
се чувствувајте како да треба да го поминете чекор по чекор. И никогаш,
никогаш не насочувајте некого во погрешна насока. Не заборавајте дека
качувањето е опасно.
ПОМОШ ВО ИТНА СОСТОЈБА
Ова апсолутно треба да се каже, бидејќи вие сте пристојно човечко суштество,
но: во случај на итност, направете го вашиот дел да им помогнете на вашите
колеги планинари да излезат.
НЕ ГИ ЧИПУВАЈТЕ ИЛИ БУШИТЕ ДРЖАЧИТЕ
Иако овој вид паѓа во „не остава трага“ и исто така треба да се каже, не ја
оштетувајте природната карпа со кршење или дупчење на држачите, дури и
ако искачувањето изгледа невозможно. Можеби тоа е невозможно и тоа е во
ред. Или можеби едноставно не сте подготвени за толку тешко искачување. Во
секој случај, оставете ја карпата.
БИДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ НА ЗВУК
Можеби ви се допаѓа вашиот стерео свртен до крај за да можете да ги
слушате омилените мелодии додека се качувате, но можеби не го прават сите
околу вас.
Или можеби го прават, но прво прашајте.
НЕ ГИ ИЗОБЛИЧУВАЈ ПАТЕКИТЕ
Зарем не е лошо чувството кога некој е толку фокусиран на решавање на
проблемот што не дозволува другите да имаат меѓусебен обид? Да. Затоа не
правете го тоа. Освен тоа, работата преку проблеми со пријателите е многу
позабавна.
НЕ ИЗБРЗУВАЈТЕ ГИ ДРУГИТЕ
Додека чекате да го направите вашето омилено искачување - или кое било
качување - не брзајте никого на карпата, дури и ако се чувствувате како да
траат засекогаш. Искористете го времето за да ја исцртате вашата рута, да
разговарате со другите или што имате, но немојте да бидете нетрпеливи и да
се обидувате да брзате со некого.
ПРОБИЈТЕ ДРУГИ РАБОТИ
Ако сте извонредна личност која е пријателска
и корисна, тогаш сигурно ќе привлечете луѓе
кои се прекрасни, пријателски настроени и
помагаат, така што нема да треба да се
грижите за срам ако пробате нешто за
некој проблем и не успеете.
Затоа забавувајте се.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Во зависност од видот на карпата и натпреварот постојат одредени правила
на однесување како и бодување / Но за сите искачувања важат следните
непишани правила
Алпинистите треба да останат под и во линија со сидрото за да се избегнат
нишалото за време на падот.
Не качувајте директно над или под другите качувачи на ѕидот. Алпинистите
никогаш не треба да се качуваат над, зад или околу страната на ѕидната
структура.
Неговите на качување по карпи во затворен простор
НЕ: Почнете да делите несакани совети додека се качуваат.
НЕ: Чувајте го ѕидот додека се обидувате да го сфатите.
НЕ: Ставајте им на патот на другите планинари.

6 ЗАКЛУЧОК
Едноставно, качувањето по карпи нуди по малку од се. Значи,
размислувате да го испробате, сте го направиле вистинскиот избор.

ако

Ја зголемува силата и зафатот
Качувањето по карпи ги вклучува подлактиците, нозете, грбот и јадрото, па
природно е да станувате посилни колку повеќе го вежбате.
Согорува калории
Качувањето по карпи не само што обезбедува ефективен тренинг за сила - тоа
е и одлична форма на кардио.
Се разбира, колку калории ќе согорите зависи од вашата возраст, пол и тип на
тело.
Ви овозможува да истражувате
Не само што качувањето по карпи ви дава поттик на ендорфин, наплив на
адреналин и чувство на непобедливост, туку ви дава и совршена можност да
се тестирате во различни средини.
Ако сте повеќе качувач во затворен простор, има неколку фантастични
теретани за болдеринг и качување по ѕидови нагоре и надолу низ земјата.
Некои од натпреварувачките ѕидови на овие места се уметнички дела!

Ја подобрува рамнотежата
Рамнотежата е сè кога се искачувате. Без да ја имате вистинската количина на
рамнотежа, ќе се борите да го префрлите вашиот центар на гравитација во
оптимална положба за да ви помогне да го завршите проблемот.
Како што објаснивме погоре, зголемената јачина на јадрото е една од
главните придобивки од качувањето по карпи. И силата и рамнотежата често
одат рака под рака. Затоа, колку повеќе се искачувате и колку повеќе ја
зголемувате вашата основна сила, толку поголеми подобрувања ќе видите во
вашата рамнотежа.
Помага при решавање на проблеми
Секој жесток качувач на карпи го знае тоа „чувство на борба или бегство“.
Чувството дека положбите на вашите стапала и раце се погрешни и дека
вашиот следен потег треба да биде совршен или ќе паднете.
Меѓутоа, со пракса, ваквото решавање на проблеми и (буквално)
размислување на нозе станува втора природа. Тоа е обврзано кога постојано
треба да се спасувате од незгодни ситуации.
Преку малку обиди и грешки, повеќе се запознавате со вашето тело и за што е
способно. И во некои аспекти, можеби ќе се изненадите.
Само да бидеме јасни, нема да го сфатите како што треба цело време. Може
да претрпите чудна модринка или истегнување кога се обидувате да решите
проблем - како што овој алпинист знае премногу добро.
Исто така, не постои „правилен“ или „погрешен“ начин за решавање на
проблемот. Нема двајца исти алпинисти и секој има свои процеси на
размислување
Обезбедува чувство на заедница
Качувањето по карпи може да биде прилично тесно поврзан спорт по
природа. На пример, ако посетувате теретана за качување, често го делите
истиот простор на ѕидот со повеќе луѓе одеднаш.
Ја зголемува самодовербата
Ова малку се поврзува со точката 5. Без разлика дали сте постигнале цел, сте
создале пријателства со други планинари - или уште подобро, сте постигнале
нешто со колега алпинист - качувањето по карпи може да ја зголеми вашата
самодоверба на многу начини.
Не знаеме каде се наоѓате на вашето патување по качување по карпи, но да
претпоставиме дека сте комплетен почетник. Првите неколку искачувања што
ќе ги испробате, нема точно да стекнете самодоверба. (Тоа е освен ако не сте
или природно надарен алпинист или многу среќен!) Може да погледнете
некои правци и да се чувствувате како никогаш да не можете да ги завршите.
Добрата вест е - секој искусен алпинист во одреден момент се чувствувал
така. И тие се соочија и ги надминаа своите стравови

ФУДБАЛ
Фудбалот е друштвена игра во која два тима од 11 играчи, користејќи кој било
дел од телото освен рацете и рацете, се обидуваат да маневрираат со топката
и да ја внесат во голот на противничкиот тим. Само голманот има дозвола да
користи рака со топката и тоа може да го прави само во казнениот простор
околу голот. Тимот што ќе постигне повеќе голови победува.
Фудбалот е најпопуларната игра со топка во светот по бројот на учесници и
гледачи. Едноставен според неговите главни правила и основна опрема, овој
спорт може да се игра речиси насекаде, од официјални фудбалски игралишта
(терени) до улици, училишни игралишта, паркови или плажи.
Фудбалот за слепи лица е верзија на фудбалот прилагодена на потребите на
слепите лица. Се заснова на футсал со измени на правилата за да им се
овозможи на слепите лица да играат. Во еден фудбалски тим на слепи лица
има пет играчи – четворица слепи и еден голман со нормален вид . Тоа е брз
и вешт спорт кој расте во светот, со национални лиги, регионални и светски
првенства и параолимписки натпревари.
Шпанија се смета за пионер на фудбалот за слепилица, играјќи го овој спорт
од 1920-тите. Бразил, од друга страна, почна да го развива оцој тип на
фудбалво 1960-тите и го одржа првиот национален турнир во 1974 или 1978
година(постојат различни податоци). Првиот шпански национален шампионат
се одржа во 1986 година.
Во 1996 година, фудбалот за слепи лица стана официјален спорт на
Меѓународната федерација за спорт на слепи (IBSA) (и видео игра фудбал e
именува
Stryker96
како
признание
за
годината
почеток).
По
воспоставувањето меѓународно признати правила, следната година се одржа
првото IBSA Европско првенство во Барселона, Шпанија, а првото
Американско првенство се одржа во Асунсион, Парагвај. Овој спорт беше
додаден на Летните параолимписки игри во Атина во 2004 година.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Затемнети маски за очи
Сите играчи на теренот мора да носат затемнети маски за очи. Оваа опрема е
неопходна за да обезбеди еднакви можности за играње. Така, играчите ќе ја
имаат истата способност за гледање без оглед на нивото на недостаток што
го имаат. Со помош на вакви маски, потполно слепите луѓе можат да играат и
со лица со слаб вид, па дури и со лица без оштетен вид. На овој начин може
да се создадат локални настани кои можат да го подобрат квалитетот на
заедницата и вклучувањето на лицата со тешки оштетувања на видот.
Играчите мора да носат штитници за потколениците. Силно се препорачува
заштита на главата за сите играчи на теренот, за да се спречат повреди.
Топка
Обемот на топката е помеѓу 60 и 62 сантиметри, а тежината е помеѓу 510 и
540 гр. Топката е специјално прилагодена за оваа игра. Во споредба со
класичната фудбалска топка, внатре има уред за генерирање звук.
Генерираните звуци им помагаат на играчите да ја лоцираат топката и да го
идентификуваат противникот. На овој начин играчите можат да се движат на
теренот без можност за гледање.
Простор за играње
Потребни се табли за опкружување на целата област за играње. Овие панели
имаат улога да го разграничат теренот за игра и да спречат повреда на
играчите. Кога вашата способност за гледање е ограничена, поимот простор
исчезнува. Панелите ќе ги информираат играчите кога се на работ од теренот
и за нивната позиција на теренот. Во исто време, панелот ги уверува
играчите дека се во безбедна област и ја елиминира можноста тие да ја
напуштат безбедносната зона и да се повредат.
Голови
Голови на фудбалот за слепи лица се широки 3,66 метри и високи 2,14 метри.
Столбовите и попречната шипка се широки 8 см. Димензиите на голот кај
фудбалот за слепи лица се помали од класичниот фудбал бидејќи големината
на просторот е прилагодена за лицата со оштетен вид.
Теренот може да биде од цемент, трева или вештачка трева. За
меѓународниот натпревар, просторот за игра е долг од 38 до 42 метрии
ширина од 18 до 22 метри.

2 ПЕРСОНАЛ
Судија
Бројот на судии потребни за оваа игра е две лица. Тие ќе арбитрираат за
играта и ќе наметнуваат правила кога е потребно. Ќе следат играчите да ги
почитуваат правилата и да изрекуваат казни по потреба.
Медицински персонал
Улогата на медицината и тимскиот лекар во фудбалот стана клучна во
современата игра. Дури и ако играчите и самата игра имаат мерки за
превенција и безбедност за да се избегнат повреди, може да се случат
несреќи. Затоа е неопходно да се има медицински персонал или лице кое
може да пружи прва помош во случај на повреди.
Тренер
Секој тим има право на еден тренер. Тој е поставен веднаш до линијата на
средината на теренот, од каде ќе го набљудува начинот на игра на својот тим.
Во текот на натпреварот тој им нуди совети и инструкции на играчите, за да
можат да постигнат гол во противничкиот гол.
Мерач на време , записничар и спикер
Се определуваат за секој натпревар лица во улога на мерач на време ,
записничар и спикер . Тие се сместени надвор од теренот на линијата на
самата средина, на истата страна како и клупите за замена.
Мерачот на време треба да биде опремен со соодветен часовник
(хронометар) и потребна опрема за означување на фаулите, која ќе ја
обезбеди здружението или домаќинот на чиј терен се игра натпреварот.
Записничарот ги забележува бројките на играчите кои постигнуваат голови,
води евиденција за сите тајм-аути кои преостануваат за секој тим, ги
известува судиите и тимовите соодветно и укажува дозвола за тајм-аут кога
тоа ќе го побара тренерот на која било екипа.
Спикерот преку јавно обраќање може да побара јавноста да молчи во
согласност со упатствата дадени од официјалните лица на натпреварот.

3 ИГРАЧИ
За да се одржи оваа игра потребни ви се два тима од пет играчи. Секој тим
има четири играчи на теренот и голман.
Играчите на теренот мора да имаат нула видливост за време на натпреварот,
а голманот може да биде целосно слепо или делумно слепо лице. Важно е
играчите на двата тима да ја почитуваат истата способност за гледање. Ако
голманот на едната екипа е со слаб вид, а другиот е целосно слеп, тогаш
голманот со слаб вид ќе мора да ги покрие очите со маска за покривање на
очите.
Играчите се распоредени во една од трите класите врз основа на нивното
ниво на оштетување на видот:
• Б1- Целосно или речиси целосно слепило; од без перцепција на светлина до
перцепција на светлина, и неможност да се препознае обликот на раката.
• Б2- делумен вид; може да препознае облик на рака до визуелна острина од
2/60 или видно поле помало од 5 степени.
• Б3- делумен вид; визуелна острина од 2/60 до 6/60 или видно поле од 5 до
20 степени.

4 ПРАВИЛА
Времетраење на играта
Натпреварот трае две еднакви полувремиња од по 20 минути. *
Мерењето на времето го презема лицето задолжено за мерење на времето.
Времетраењето на двете полувремиња може да се продолжи за да се
овозможи изведување пенал или двоен удар од белата точка.
Пауза на полувреме
Паузата на полувремето не смее да надмине 10 минути.
Прелиминарни постапки
Се фрла паричка и тимот што ќе го добие фрлањето одлучува од која страна
ќе започне во првото полувреме од натпреварот. Другиот тим го изведува
почетниот удар за да го започне натпреварот. Екипата што ќе победи на
фрлањето го изведува почетниот удар за да го започне второто полувреме од
натпреварот.
На стартот од вториот дел од натпреварот, екипите ги менуваат страните и
атакуваат на спротивните голови. Замените и
официјалните лица на тимот ќе ја користат
клупата на онаа половина од теренот каде се
наоѓа сопствениот гол.

Почетен удар
Почетниот удар е начин на започнување или рестартирање на играта:
- на почетокот на натпреварот;
- по постигнат гол;
- на почетокот на второто полувреме од натпреварот;
- на почетокот на секој период од дополнителното време, кога тоа треба да се
одигра;
Може да се постигне гол и директно од самиот почетен удар.
Постапка
Сите играчи се на својата половина од теренот.
Противниците на тимот што го изведува почетниот удар се наоѓаат на
најмалку пет метри од топката додека не биде таа во игра.
Топката е неподвижна на означениот центар.
Судијата дава знак.
Топката е веќе во игра кога е изведен почетниот удар и почнува да се движи.
Играчот не смее да ја допре топката по втор пат додека таа не допре друг
играч.
Откако еден тим ќе постигне гол, почетниот удар го изведува другиот тим.
Постигнат гол
Гол се постигнува кога целата топка ќе помине преку гол-линијата, меѓу
стативите и под гредата, освен ако не е фрлена, носена или намерно удрена
со рака од играч на напаѓачката екипа, вклучително и голманот. и под услов
тимот што го постигнува голот да не прекршил други правила на играта при
нападот .
Победнички тим
Победник е тимот што ќе постигне поголем број на голови за време на еден
натпревар. Ако двете екипи постигнат еднаков број на голови или ако не се
постигнат голови, натпреварот е нерешен.
Прописи при прогласување на победник
За натпревари кои завршуваат нерешено, прописите на натпреварувањето
дозволуваат да се наведат алтернативни методи за одредување на
победникот на натпреварот.
Фаули
Секој играч кој ќе направи пет лични грешки за време на натпреварот мора
да го напушти теренот за игра. Играчот може веднаш да биде заменет од друг
играч, но не му е дозволено да се врати на теренот за време на тој натпревар.
Пенал
Казнениот удар се доделува против тим кој ќе направи некој од прекршоците
за кои се досуден директен слободен удар, во
својот шеснаесетник и додека топката е во игра.
Гол може да се постигне директно од пенал.
Дозволено е дополнително време за
изведување на пенал на крајот од секое
полувреме или на крајот од секој период од
продолжението.

Позиција на топката и играчите
Топката:
- се поставува на белата точка означена за изведување на пенали.
Играчот кој го изведува пеналот:
- е правилно идентификуван.
Одбранбениот голман:
- останува на својата гол линија помеѓу стативите, свртен кон напаѓачот
додека топката не биде шутната;
Водич на тимот кој изведува пенал:
- може да го ориентира изведувачот
- не може да влезе во теренот
Другите играчи освен изведувачот на пеналот се наоѓаат:
- на теренот;
- надвор од шеснаесетникот;
- позади или од страна од белата точка;
- најмалку пет метри од белата точка.
Постапка
- Играчот кој го изведува пеналот ја шутира топката напред.
- Тој не смее да игра со топката по втор пат додека таа не допре друг играч.
- Топката е во игра кога е шутирана и се движи напред.
Кога пенал се изведува или за време на нормалниот тек на играта, или во
продолженијата се смета за постигнат гол ако топката пред да ги мине
стативите и гредата ги допре едната или двете стативи, гредата или голманот.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Овој спорт нуди зголемено ниво на безбедност преку методи на адаптација за
лицата со оштетен вид. Со монтирање на заштитните ѕидови и опремата на
играчите, тие имаат дополнителна безбедност. Секако, во секој спорт постои
ризик од инцидент, па добро е при секоја спортска активност да се бара
присуство на медицински персонал или лице кое може да пружи прва помош.

6 ЗАКЛУЧОК
Овој спорт, како и неговата класична верзија, придонесува за личниот развој
на играчите, за нивно подобрување на вештините за тимска работа, упорност
и одговорност. Покрај тоа што се развиваат како личност преку спортот,
лицата со оштетен вид имаат можност да се вклучат и да играат со луѓе кои не
се со оштетен вид со едноставно покривање на очите на сите играчи.Бидејќи
фудбалот е лесен спорт за објаснување и може да се смета за лесен за
прилагодување, тој е добар почетен спорт за спроведување активности
возаедницата за лицата со оштетен вид и нивно вклучување во секојдневниот
живот на заедницата.

ГОЛФ
Голфот се игра на отворено, на терен, каде што на почетната точка топката се
става на подготвена површина наречена „TEE“, а целта е да се удри топката
со палка од таму во дупка поставена на друга подготвена област наречена „
GREEN“. Играта професионално се игра со завршување на 18 такви полиња , а
рекреативно е со помалку полиња , многу често е со 9 .
Постојат два начина да се избројат бодовите, еден начин е со броење колку
дупки се освоени и изгубени, тоа се нарекува“Match play”. Друг начин да се
одлучи е врз основа на бројот на удари направени во текот на целата рунда,
што се нарекува “Stroke play “.
Друга форма на игра се нарекува “Stableford” која е всушност упростена
“Stroke play”и бодирањето се врши на поинаков начин.
Голфот за слепи лица се игра исто како обичен голф, со еден голем исклучок:
голфот на слепи лица е тимски спорт каде тренерот/водичот (кој не мора да
биде играч на голф, туку само треба да е лице со нормален вид ) и играчот на
голф(слепо лице) играат заедно во тим . Голф играчот ја држи палката, ја
приближува самостално до површината на тревата пред топчето а нивниот
тренер/водич им ја покажува насоката во која треба да замавне со палката и
може да биде со него додека да се изврши ударот.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Во голфот на слепите ви се потребни истите материјали како кај обичниот голф:
Палка за голф
Составени од ракохват, тело на палката и глава на палката,палките се
користат за удирање на топчињата кон дупките на теренот за голф. Типичен
сет на палки за голф обично е торба со 14 палки, во кој има неколку типа
,како дрвени , метални како и “Putter”палки . Секој тип на голф палка е
дизајниран специјално за да обезбеди различни степени на траектории и
растојанија
Голф топчиња
Изработени се од синтетички материјали, и топчињата за голф обично имаат
вдлабнатинина нивната површина. Ваквиот облик придонесува за подобра
аеродинамика, помагајќи да се олесни вртењето и издигнувањето на топчето
откако ќе биде удрено .

Елементи “tees”
Вообичаено направени од дрво или пластика, овие елементи во форма на заб
вообичаено се заглавуваат во земја со цел да се подигне позицијата на
топчето, што му олеснува на играчот да ја удри. Се состои од зашилено дно
што се забива во земјата, а врвот е како вдлабнатина за да може да стои
топчето. Користење на ваков помошен елемент е дозволено само кога
играчите го прават првиот удар на секое поле.
Маркери за топчиња:
Поради различни околности, топчињата за голф може да се подигнат од
нивните позиции на зелениот терен. Сепак, нивните точни позиции мора да
бидат точно означени за да се обезбеди регуларност. Овие маркери се
обично тенки, кружни предмети направени од метал или пластика. Тие исто
така може да се заменат со кој било друг мал предмет, како паричка.
Алатка за поправка на оштетувања на теренот
Исто така познат како вила , овие предмети се користат за да се поправат
какви било траги или помали оштетувања што ги направила топчето. Играчот
обично ја користи оваа алатка за лесно да ги турка околните делови од
тревата во направената вдлабнатина, со цел да помогне побрзо да порасне
тревата во оштетениот дел . Постапката на поправање завршува со
измазнување на површината со рамното дно на алатката.
Ракавици
Ракавиците им помагаат на играчите да постигнат подобар стисок и
поконтролирани замавнувања, како и да ги намалат шансите за оштетувања
на кожата на раката. Тие обично се носат на недоминантната рака на играчот
на голф, иако може да се носат и на двете раце.
Чевли
Чевлите за голф често имаат шилци на долните површини. Овие се направени
од метал или пластика и помагаат во рамнотежата, особено кога земјата е
влажна. Некои турниризабрануваат употреба на метални шилци, бидејќи тие
можат да предизвикаат сериозно оштетување на тревникот
- За оние кои не сакаат да пешачат премногу, може да се користат колички за
превоз на голф играчите.

2 ПЕРСОНАЛ
На турнирот во голф за слепи, потребни семногу тренери/водичи како играчи,
но генерално, тие тренираат заедно, па затоа и тие се собираат за да
учествуваат на настанот. Добро е да има помошници за носење на опремата и
за координација на турнирот. Медицинската помош е
важно да биде достапна на секој настан, иако
голфот е релативно безбеден спорт во
споредба со другите спортови кои се играат со
слепи и лица со оштетен вид.

3 ИГРАЧИ
Тимот се состои од две лица: тренер/водич и играч. Можат да играат онолку
тимови колку што дозволува капацитетот на организаторите.

4 ПРАВИЛА
Овде важат истите правила како и за редовниот голф, со исклучок на
учеството на водичи/тренери и што голферите со оштетен само ја
приземјуваат палката до тревата а нивниот тренер/водич им ја покажува
насоката за удари може да останат на линијата додека трае ударот
Дополнителни упатства се опишани од Blind Golf Australia
ПРЕД НАТПРЕВАРОТ
ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРАВИ
Треба да се биде запознаен со Правилата за голф, измените и локалните
правила на теренот и правилата за натпреварувањето.
Треба да се биде на почетното место најмалку 10 минути пред почетокот и да
се разменат картички за бодување со партнерите за играње.
Треба да се има единствена ознака за идентификација на кое било топче за
голф што се користи во рундата и да се покаже топчето за голф со знак за
идентификација на партнерот/и и маркер.
Треба да се користи само препознаена опрема за голф за да не настане
мешање на истатаи таа да се отстрани пред секое замавнување со палката.
Потребно е строго да се следат правилата на голфот.
Дозволено е само тренери/водичи да ја возат количката за голф.
ШТО НЕ Е ДОЗВОЛЕНО
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

заборавајте да имате копија од Правилата во вашата торба за голф.
пристигнувајте доцна за да започнете.
возете кабриолет ако сте играч.
користете прачка или бело стапче за израмнување на теренот.

ЗА ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРОТ
ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРАВИ
Не заборавајте да бидете љубезни кон вашите партнери.
Осигурајте се дека играчот сам ја замавнува палката.
Играјте резервно топче ако мислите дека вашата прво топче може да излезе
надвор од границите или може да се изгуби во пределите со вода.
Вежбање на удар без топче треба да биде доволно далеку од местото каде
што лежи топчето за да не се помести топчето или оштети местото околу
топчето.
Играчот треба сам да го спушти топчето (со насоки доколку е потребно) со
испружена рака во висина на рамото.
Погрижете се вашиот тренер/водич да не биде во пределот на замавнување
со палката.
Треба да се евидентираат сите удари и пенали на секое поле.
Согласете се и запишете ги резултатите за секоја поле , пред одење на
следното.
Повикајте го судијата доколку постои сомнеж или спор.
ШТО НЕ Е ДОЗВОЛЕНО
НЕ зборувајте или правете бучава додека другите играчи се на местото за
удар или се спремаат за удар. Бидејки играчите се потполно слепи или со
оштетен вид , тоа значи дека играчите можеби нема да гледаат што се
случува околу нив, но тренерите/Водичите се одговорни за постапките на
нивните играчи.
НЕ е дозволено тренерот/водичот да помогне со допирање на палката за
време на ударот.
НЕ заборавајте да ги информирате вашите партнери за играње дека тоа е
привремено топче што ќе го играте и да се објави јасно марката, бројот и
идентификациската ознака на топчето.
НЕ двоумете се да го напуштите полето за игра и да одите на следното ако сте
го изгубиле топчето или стеизгубиле дупка , а има играчи што чекаат за тоа
поле .
НЕ заборавајте да го замените топчето ако тоа е придвижено како резултат
на пробно замавнување. Ако топчето е удрено на таков начин, се применува
казнен удар.
НЕ допирајте ја површината на тревата при пробно замавнување на палката.
НЕ оставајте тренерот/Водичот да го спушти топчето на тревата.

ПОСЛЕ НАТПРЕВАРОТ
ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРАВИ
Проверете дали точните резултати за секоја дупка се правилно запишани на
бодовната картичка.
Пополнете и потпишете ја вашата картичка веднаш по завршувањето на
кругот.
ШТО НЕ Е ДОЗВОЛЕНО
НЕ заборавајте да го потпишете резултатот и да се уверите дека го има
вашиот правилен хендикеп на него.
НЕ заборавајте да ја предадете картичката со резултати потпишана од вас и
вашиот обележувач што е можно поскоро.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Упатството опишано погоре ги опфаќа најважните безбедносни мерки, инаку,
бидејќи голфот на слепите зраци е релативно безбеден спорт во споредба со
другите спортски активности, важат општите безбедносни правила за настан
на отворено. Бидејќи теренот за голф има прилично големи растојанија,
важно е да се поддржи настанот со доволен број координатори/волонтери/
вработени кои можат да ги поддржат учесниците доколку се случи нешто и
кои можат да ги известат медицинските служби кога е потребно. Исто така,
важно е да се обезбеди количка за голф или било каков вид на возило што
може да се користи за транспорт кога е потребно.

6 ЗАКЛУЧОК
Голфот за слепи лица може да понуди уште повеќе радост и возбуда од
обичниот голф, бидејќи овој спорт се игра во тим каде водичот/тренерот и
играчот создаваат посебна врска меѓу себе и додека ги подобруваат своите
комуникациски и кооперативни вештини и двајцата учат еден од друг ,да
работат заедно за да ги постигнат своите успеси без разлика дали станува
збор за златен медал на крајот или некој мал успех низ играта: како добро
спроведен удар или погодок во дупка.

ПЛАНИНАРЕЊЕ
Планинарењето, наречено и планинско качување, е спорт на достигнување
или обид за достигнување високи точки во планинските региони, главно
заради задоволството од искачувањето. Иако терминот често се користи и за
одење по ниски планини кои нудат само умерени потешкотии, тој
посоодветно се користи за искачување на места каде теренот и временските
услови носат такви опасности за што е неопходно претходно искуство од
безбедносен аспект. За необучените, планинарењето е опасна забава.
Планинарењето се разликува од другите спортови на отворено по тоа што
самата природа го обезбедува теренот за спортување и сите предизвици за
учесниците. При искачувањето по планини доаѓаат до израз возбудувања
преку тестирање на сопствената храброст, снаодливост, лукавство, сила,
способност и издржливост до максимум во различни ситуации и тоа на
сопствен ризик. Планинарењето, во поголем степен од другите спортови е
групна активност, при што секој член го поддржува постигнувањето на
групата во секоја фаза. За повеќето алпинисти, задоволствата на
планинарењето не се само во „освојувањето“ на некој врв, туку и во
физичкото и духовното задоволство предизвикано преку интензивен личен
напор, постојано зголемување на знаењето и контакт со величественоста на
природата.
Навистина, планинарењето е одлична рекреативна активност за лица со
оштетен вид или делумно слепи. Тоа е прекрасен начин да се вратите во
природата, да се опуштите и да ги наполните батериите, плус му дава шанса
на слепото лице да го направи тоа со саканите луѓе , било со семејството,
партнерот или пријателите на речиси ист начин како нив, но без вид. . Многу
луѓе коментираат дека иако немаат вид, зголемувањето на нивните сетила
како што се допирот, звукот и мирисот е толку големо што чувствуваат дека
нивните колеги кои гледаат , го пропуштаат тоа искуство.
Тоа не мора да биде потполно разработена планинарска патека, доволно е
само ретко користен пат со чакал или некои просечно користени пешачки
патеки. Исто така, подобро и побезбедно е за луѓето со оштетен вид кога одат
на планинарење со водич , истовремено да ја користат помошта на нивниот
бел стап или нивното куче-водич. И многу е забавно кога некој го прави тоа
во група. Изводливо е!
Овој спорт не бара никакви модификации. Се што ви треба е желба, добри
обувки, физичка кондиција, добро изгазена патека без премногу препреки , и
1 до 3 добро обучени водичи и познавачи на патеката.

1 МАТЕРИЈАЛИ
За деца и возрасни кои се слепи, релаксирачката (или енергичната) прошетка во шума
може да биде прекрасен начин да се помине денот. Тоа е добра вежба и идеална
активност за дружење со пријателите и семејството. Исто така, ви овозможува да ја
искусите величествената убавина на природата.
„Природата е една од работите што не поврзуваат со остатокот од светот и прави да се
чувствуваме како дел од светот“.
При пешачењето може подеднакво да уживаат луѓе со и без вид. Додека луѓето со вид ја
ценат живописната убавина на шумата преку видот, планинарите кои се слепи можат да
уживаат во искуствата што им ги пружаат другите сетила - мирисот на борови иглички,
нежното галење на ветерот и жуборот на планинскиот поток.
За почетници , добро е да се започне со планинарење по патеки подобни за почетници
во планинарењето. Како што се стекнува самодоверба, можете да се продолжи со подолги
планинарења и попредизвикувачки терен.
Многу е важно да се најде патека што е соодветна за вас. Треба да се обрне посебно
внимание на должината и тежината на секоја патека (од лесна до напорна). Може исто
така да се најде однапред информации за потенцијалните опасности, вклучително и
дивиот свет, крлежи и други инсекти и евентуални отровни растенија .
Размислете за планинарење со водич со вид. На попредизвикувачка патека, водичот со
вид може да ви помогне да се движите низ препреките, од соборени дрвја до
неочекувани промени во височината. Кратко јаже е пригодна алатка да бидат поврзани
водичот со вид и слепото лице-планинар.
Слепите лице треба да ги слушаат аудио знаците од природат кога се пешачи во група.
Звуците што ги испушта теренот при пешачењето даваат важни информации за патеката
што претстои. Различни терени – како вирови, распуштен чакал или песок – испуштаат
изразито различни звуци. „Со проценување каква ќе биде површината на патеката, ќе
бидам подготвен да направам какво било прилагодување на мојата нога за да го
направам мојот следен чекор“, вели Бил Типтон, искусен планинар кој е слеп.
Треба да се размисли за користење на стапови за одење. Некои слепи планинари
користат нордиски стапови за пешачење, кои се слични на скијачките стапови. Како и
белите стапови за слепи , стаповите за одење може да се користат за да се
идентификуваат претстојните пречки на патеката. Тие исто така ќе помогнат да се
процени кога патеката е карпеста или нерамна.
Треба да се инвестира во пар добри планинарски чизми. Тие обезбедуваат поддршка за
глуждот, што ја намалува можноста за истегнување на глуждот. Тоа е многу важно за
планинарите кои не можат да ја видат точната природа на теренот по кој одат.
Висококвалитетните планинарски чизми обезбедуваат и добра удобност на ногата и
заштита од плускавци.
Треба да се биде подготвен и за итен случај. Искусните планинари - слепи или со вид знаат дека секогаш постои шанса да се повредат, да се изгубат или да бидат фатени во
лоши временски услови. Треба да се испланира однапред и да се носат со себе резервите
за прва помош, опрема за дожд, храна, дополнителна вода, крема за сончање,
водоотпорни кибритчиња,нож или други алатки.
Прифатете го искуството! Почувствувајте ја сончевата
топлина на вашето лице. Дишете на свеж воздух.
Уживајте во друштвото на колеги планинари.

2 ПЕРСОНАЛ
За планинарење со слепи лица е доволен еден придружник кој може да се
снајде во улогата на водич-помошник, но секогаш е препорачливо да има
најмалку 2 или 3 лица.
Водичите треба да се искусни во планинарење, да ги знаат патеките, да знаат
да дадат прва помош и секако да ја знаат работата и насочувањето на слепи
лица на планина.
Нивната улога е да го придружуваат лицето со визуелна попреченост на
планинарската патека, да се придржуваат до условите на патеката, да
помогнат да се надминат евентуалните пречки на патеката и секако безбедно
да се вратат дома.

3 ИГРАЧИ
Доволно е само едно лицеза планинарење бидејќи е индивидуален спорт. За
разлика од прошетките во природа, учесникот во планинарењето треба да
биде во добра физичка кондиција бидејќи патеките се подолги, во добро
друштво и секогаш подготвен за импровизација.

4 ПРАВИЛА
Нема правила на игра во планирањето. Постојат правила на однесување.
Пред се односот кон придружниците и колегите во групата зошто никогаш не
се знае кога,кому и каква помош ќе треба, а пред се треба да се почитува
планината и природата зошто знаат да бидат немилосрдни кон човекот и
човековите глупи постапки. Исто така едно големо и важно правило за
однесување во природата е се што носиме со себе ,истото го враќаме назад
,т.е ништо што не припаѓа на природата не смееме да го оставиме. Овде
најчесто се работи за ѓубре и се останато што не е автентично за природата.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Во планинарењето најважна е безбедноста на учесниците. Затоа пред да се
закаже акцијата се прави анализа за тежината на рутата и правилно се
избираат учесниците или пак врз основа на пријавите за турата се избира
соодветна пешачка патека.
Безбедноста на секој учесник со оштетен вид е
многу важна, затоа на секој учесник слепо лице
му се доделува најмалку две лица со нормален
вид , за да може турата да се спроведе,
изведе и заврши без никакви последици по
здравјето на сите учесници.

6 ЗАКЛУЧОК
Планинарењето не е бесмислена прошетка во природа, по непристапни
патеки и пејсажи и искачување на врв. Алпинизмот е стил и начин на живот,
спорт пропратен со еден куп активности кои го прават модерниот живот уште
попривлечен и поинтересен. Шетањето во природа, дружењето и движењето
на свеж воздух е активен одмор исполнет со задоволство и нови искуства.
Иако физички не исцрпува, таа не збогатува и освежува со нова енергија која
ни е потребна за секојдневниот живот. Планинарењето развива многу други
квалитети: снаодливост, храброст, пожртвуваност, приспособливост, физичка
издржливост, дружељубивост и чувство за разбирање на луѓето и природата.
Се заснова на заедништво и взаемно дејствување со цел да се совладаат
природните и во исто време сопствените психофизички способности. Според
сето ова, планинарењето освен што е метод и стил на живот, развива силна и
стабилна личност која ја краси храброст, ментална и физичка сила,
издржливост, приспособливост и одговорност кон себе, општеството и
природата, како и квалитетен и здрав живот.

ЏУДО
Џудото потекнува од Јапонија како дериват на различни боречки вештини.
Џудото е една од најбезбедните боречки вештини бидејќи не вклучува
клоцање со нозе, удирање тупаници со раце или употреба на притисок врз
зглобовите за фрлање на противникот. Понатаму ,во џудото играчите не
користат никакво оружје.
Двајца играчи стојат на татами (посебен „душек“) во стоечка положба еден
спроти друг. Противниците имаат за цел да го подигнат и да го фрлат
противникот на грб. Кога се на земја, противниците применуваат различни
техники за придушување или лостови за превиткување на рацете на
противникот. Целта е другиот играч да лежи на грб колку што може подолго,
максимум до 20 секунди.
Освен ако нема веднаш „ипон“ со совршено изведено фрлање или со држење
на противникот на земја на грб до 20 секунди, на крајот од играта победува
играчот кој има најмногу поени. Ако немаат ниеден поен или двата учесници
имаат исти број поени, натпреварот се продолжува според правилото на
“златен поен“, каде што првиот играч кој ќе постигне поен, го добива
натпреварот.
Доколку победникот биде фрлен на грб со доволна снага и контрола на
фрлањето се постигнува поен наречен“Ippon”. Со помало фрлање, каде што
противникот е фрлен на грб, но со недоволна сила и контрола за да заслужи
”Ippon”, се постигнува поен“Waza-ari“. Два поени “Waza-ari се еднакви на
”Ippon”.
Натпреварувачкиот џудо се базира на техники на фрлање (Nage-waza), кои се
делат на рачни техники на фрлање(Te-waza), фрлање преку колк (Koshi-waza)
и ножни техники (ashi-waza). Се состои и од техники на партерот (katamewaza) koи се делат на техники на држење (Osaekomi-waza), гушење (Shimewaza) и лостови на рацете (Kansetsu-waza). Партерот е прилично занемарен
во џудото , бидејки заради атрактивност , борбите се прекинуваат бргу
доколку еден од натпреварувачите не направи значаен напредок во борбата
.Ако противникот е фрлен на партерот со некоја техника а не е заработен
“Ippon”, тогаш борбата продолжува на партерот .Поентата е грбот на
противникот или барем едното рамо да биде прилепено за партерот , па во
случај на држење 20 секунди се добива поен“Ippon” , a за држење 15 секунди
се добива поен (Waza-ari)
Освен со држење на партер , може да се оствари победа и со гушење или
лостови на една од рацете на противникот ,
па во тој случај доколку противникот не може да
се ослободи од захватот,со тапкање три
пати по противникот или со извикување
maitta(се предавам) , автоматски завршува
натпреварот.

Џудото е одличен спорт за спроведување на инклузивен настан. Лицата со
пречки во видот можат да се натпреваруваат заедно со натпреварувачи кои
се со нормален вид. На официјалните параолимписки игри, правилата се
потполно исти како што е опишано погоре, со само еден исклучок: учесниците
со оштетен вид почнуваат да се натпреваруваат фатени заедно еден за друг,
додека тоа не е случај во оригиналниот спорт џудо
Исто како и во оригиналната игра, лицата со пречки во видот се
натпреваруваат носејќи џудоги, специјална униформа составена од бели или
сини панталони и палто врзано на половината со појас „оби“. Носењето на
ваков тип на униформа им овозможува на учесниците да се фаќаат за облека
и да применуваат различни техники на фрлање.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Мечот во џудо обично се игра во затворен простор на специјален душек наречен татами.
Надворешниот дел на татамито е околу 14 квадратни метри. Внатрешниот дел е помала
површина, која е приближно 10 метри квадратни и тоа е местото каде се одржува
вистинскиот натпревар. Спортистите кои тренираат џудо , се нарекуваат џудисти. Тие
носат специјални униформи наречени џи (џудоги) кои се состојат од бели или сини
панталони и палто врзана на половината со „оби“(појас) . Во зависност од категоријата во
која припаѓаат, џудистите носат појаси со различни бои.

2 ПЕРСОНАЛ
На професионален џудо натпревар има двајца судии. Кога се организира
натпревар за лица со оштетен вид, важно е да има и други луѓе по можност
тренери , за да ги водат натпреварувачите до душекот , а потоа судијата ги
упатува да се фатат меѓу себе. Како и во секој настан, важно е да има
волонтери/вработени кои ја поддржуваат координацијата на турнирот, а на
инклузивниот спортски настан потребни сеи дополнителни луѓе кои ќе ги
водат учесниците во салата или стадионот. Тренерите обично седат или
стојат надвор од татамито и им даваат усни упатства на своите
натпреварувачи. Како и на секој спортски настан, важно е да се обезбеди
медицинска помош во случај на повреди.

3 ИГРАЧИ
Еден натпревар се игра помеѓу две лица кои се борат еден против друг.
Кога се организира турнир, во зависност од
капацитетот на местото на одржување, можат
да учествуваат многу повеќе натпреварувачи.

4 ПРАВИЛА
Натпреварот во џудо започнува така што и двајцата џудисти се поклонуваат
еден на друг. Потоа, судијата го означува почетокот на натпреварот. Во
натпревар џудо кој е организиран за лица со оштетен вид и слепи лица,
натпреварот започнува со тоа што натпреварувачите се фаќаат во позиција за
старт ,еден за друг , со водство на судијата, а потоа судијата сигнализира да
започне натпреварот.
Правилата се опишани погоре, натпреварот завршува или веднаш со
постигнување на “Ippon”, или кога ќе заврши времето , со собирање на
освоените поени во текот на борбата .
Кога натпреварувачите се движат надвор од просторот за играње (душекот),
судијата сигнализира и ги води назад на душекот. Ова се случува и на
класичен натпревар во џудо.
Кога се организира турнир, учесниците се рангираат во различни категории
врз основа на возраст, пол и тежина, а на инклузивен настан(во кој
учествуваат лица со оштетен вид ) може да се креира категорија врз основа
на нивото на оштетување на видот.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Секогаш треба да има доволен број волонтери/вработени кои ги
придружуваат учесниците.Не треба да има повеќе луѓе кои учествуваат на
настанот отколку што е дозволено на местото на одржување,и во случај на
итност, излезите за итни случаи треба да бидат отворени аводичите да бидат
обучени за брза евакуација на учесниците,како на пример во случај на
пожар.
Во текот на натпреварот, двајцата судии внимаваат сите да играат според
правилата, да не се применуваат недозволени удари со нозе и раце, ниту пак
притисок врз зглобовите за фрлање на противникот. Судиите, исто така, ги
придружуваат натпреварувачите назад до душекот доколку тие се оддалечат
за време на борбата.

6 ЗАКЛУЧОК
Џудото е одличен и за физичко и за ментално здравје. Тој учи техники на
самоодбрана без да му наштети на противникот. Поради блискиот и постојан
физички контакт помеѓу натпреварувачите,
оваа игра може лесно да се игра на инклузивен
начин со учество на лица со и без оштетен вид

ВЕСЛАЊЕ
Веслањето е спорт кој може да се практикува рекреативно или
натпреварувачки, и на копно (веслање во затворен простор) и на вода на
отворено.Постојат два типа на веслање , РИМЕН дисциплина каде веслачите
ракуваат само со едно весло со двете раце и СКУЛ дисциплина каде веслачите
имаат по едно весло и на двете раце .СКУЛдисциплината може да се
практикува поединечно или во екипа од 2, 4 или дури 8 веслачи. Веслањето
секогаш се одвива со помош во чамци , понекогаш тие се управувани од
кормилар , кој не учествува во веслањето , иако сè почесто помалите чамци
(2/4 веслачи) ги управува веслач кој има кормило прикачено на еден од
неговите чевли.
Веслањето им дава можност на спортистите со оштетен вид да бидат активни
на вода, да се вклучат во забавна и пријателска клупска средина и да
учествуваат во различни натпревари од клупски регати ,преку државни и
национални првенства до светски првенства и параолимписки игри.
Веслањето беше воведено како параолимписки спорт на Параолимписките
игри во Пекинг во 2008 година и им дава можност на спортистите и на луѓето
со оштетен вид да постигнат највисоко ниво.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Бидејки веслањето е спорт на вода ,за да се одржи ,пред се треба да се обезбедат мирни
пространства на вода , и бидејќи натпреварите се брзи, односно долги, се разбира тие
пространства треба да бидат доста широки и долги.
Секако, пред се, потребен е чамец кој е специјализиран за веслање и на кој може да се
сместат 2, 4 или 8 натпреварувачи.
Опрема
Трупот на чамецот за веслачи со попреченост (адаптивно веслање)е идентичен со
регуларните чамци. Меѓутоа овие веслачки чамци се опремени со специјални седишта,
кои се разликуваат во зависност од видот и степенот на попреченост на веслачот. До
денес, нема други спецификации на седиштето освен следниве: LTA4+ има лизгачко
седиште; другите три класи на чамци имаат фиксни седишта. TA 2x , AW1x и AM1x се
опремени со седиште, кое нуди „поддршка на постуралната положба“ на оние лица со
нарушена рамнотежа во седењето (т.е. повреда на 'рбетниот столб, церебрална парализа).
Ваквото седиште овозможува горниот дел од телото биде во фиксирана положба.
Помалите чамци се опремени со пловни уреди наречени понтони, кои делуваат како
стабилизатори прикачени на чамци за чамци, обезбедувајќи дополнителна странична
рамнотежа.

Основна опрема за веслање
Ако почнувате, корисно е да имате преглед на целата основна опрема за веслање на која
ќе наидете.
Лажица
Крајот на веслото кое влегува во водата се нарекува “лажица“. Обично тие се обоени во
боите на клубот за кого се натпреварува веслачот. Постојат лажици со различни форми,
некои се обликувани како ножици за месо, а најчесто овие завршетоци на веслата имаат
облик на лале.
Весла
Веслачите користат весла, како лост за придвижување на чамецот.Ги има во повеќе
димензии во зависност од дисциплината , и класичните весла се изработени од дрво ,
додека помодерните се изработени од синтетички материјали како карбон фибер.
Ригери
Тоа се делови кои се сместени на секое седиште во чамецот и овозможуваат вртење и
држење на веслото надвор од чамецот. Моментално има неколку различни дизајни на
овие делови, од метални или јаглеродни цевки до метални или карбонски крила.
Седиште
Некои чамци имаат фиксни седишта, а некои имаат лизгачки седишта. Кај оние чамци со
лизгачки седишта ,веслачите седејки на лизгачкото седиште се движат наназад и
нанапред на тркала , а со тоа им се овозоможува поголемо движење.
Чевли
Веслачите ги прикачуваат своите стапала на нивниот чамец преку чевли фиксирани на
метална плоча во чамецот (ногалка за нозе). Ова им обезбедува стабилна основа за
туркање. Тие треба да имаат потпирачи за пети за да овозможат брзо ослободување на
стапалата во случај на превртување.
Седиште на кормиларот
Некои чамци имаат кормилар кој седи или напред (делот наречен лак) или назад (надвор)
на чамецот , на седиште специјално за кормиларот . Кормиларот управува со чамецот
користејќи кормило и вграден механизам за управување и му дава инструкции на
екипажот додека исто така делува како набљудувач.
Лак и лак топка
Лакот е предниот крај на чамецот и исто така е име дадено за веслачот кој седи на
седиштето најблиску до лакот (лаковниот веслач е веслачот кој прв ќе ја помине целната
линија). Топката со лак е безбедносна капа во форма на топка која се наоѓа над предниот
крај на чамецот. Ова е задолжителен дел на сите веслачки чамци заради безбедноста на
лицата во водата надвор од чамецот.
Стерн (цврсто платно)
Ова е покриениот дел на задниот дел на бродот.
Кормилото е поставено под крмата на чамецот
и е прикачено на механизмот за управување.

2 ПЕРСОНАЛ
Потребни се повеќе лица како персонал за помош на веслачкиот тим составен
од слепи лица. Односно, лицата кои придружуваат лице со визуелна
попреченост може да бидат и помошен персонал. Ако веслаат 2, 4 или 8 луѓе,
бројот на асистенти исто така треба да биде најмалку 2,4 или 8. Нивната
задача е да го донесат бродот до водата, да ги наместат веслата, да ги стават
веслачите во чамецот и секако да го следат чамецот со друг чамец и при
евентуална несреќа во водата први да дојдат на помош.
Покрај помошниците на веслачите, секако, доколку се работи за натпревар
треба да се обезбедат максимален број судии, лекари и медицински лица.

3 ИГРАЧИ
Секое лице со оштетен вид може да се вклучи во дисциплината веслање.
Слепото лице или лицето со визуелна попреченост ќе има корист од
веслањето преку чувството на слобода што го обезбедува веслањето,
намалената социјална изолација и учењето нови вештини истовремено
одржувајки добро психофизичко здравје.
Покрај тоа, веслачите со оштетен вид можат да бидат многу успешни во
веслањето; Сите најдобри веслачи имаат фантастично чувство за движењето
на чамецот кое е целосно независно од нивниот вид. Поради ова, не постои
причина поединците со оштетен вид да не можат да веслаат на високо ниво
во рамките на мејнстрим клупската активност. За веслање потребни се 2, 4
или 8 лица за еден екипаж во чамец.

4 ПРАВИЛА
Основни правила
Постојат две клучни правила во веслањето кои се поставени од страна на
Меѓународната веслачка федерација (ФИСА) за сите настани.
Промена на лента: Во олимписките натпревари во веслање, има шест посебни
ленти, со по еден чамец во секоја лента. На чамците (при индивидуални или
тимски настани) им е дозволено да ја сменат својата доделена лента, под
услов да не го попречуваат другиот чамец. Во случај чамецот да го попречи
другиот додека ја менува лентата, поединецот или тимот веднаш ќе бидат
дисквалификувани од трката.

Предвремен старт: Натпреварот започнува со звук на пукање на празно од
пиштол. Меѓутоа, ако екипажот на некој чамец го придвижи чамецот пред да
се слушне сигналот за старт, тогаш тоа се смета за предвремен старт.На секој
тим или поединец му е дозволен барем еден предвремен старт на еден
настан. Но, во случај да предвремениот старт е поголем од секунда, тие се
дисквалификувани од трката.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Веслањето е предизвикувачки и пријатен спорт. Како и сите спортови, така и
спортовите на вода, носат свои карактеристични ризици. Соодветно на тоа,
од суштинско значење е сите учесници (вклучувајќи веслачи, кормилари,
тренери, службеници на трките, волонтери и поддржувачи) да бидат свесни и
да ги следат поставените правила за безбедност на вода.
Како дел од контролите за безбедност во клубот и самата трка, официјалните
лица на клубот задолжени за безбедност треба да проверат дали нивната
опрема е во согласност со бараните критериуми. За да се зголеми
безбедноста и да им се помогне на клубовите да ги исполнат нивните барања
за безбедност, може да се изврши случајна проверка од страна на
службениците на самата трка.

6 ЗАКЛУЧОК
Секое лице со оштетен вид може да се вклучи во дисциплината веслање.
Слепото лице или лицето со намален вид ќе има корист од веслањето преку
чувството на слобода што го обезбедува, намалената социјална изолација и
учењето нови вештини додека се одржува во добра психофизичка форма.
Веслањето е еден од ретките спортови со што ги вежба сите главни мускулни
групи, вклучително и рачните мускули ( квадрацепс , бицепс, трицепс),
грбните , ножните и стомачните мускули. Овој спорт исто така ја подобрува
кардиоваскуларната издржливост и мускулната сила. Веслачите со високи
перформанси имаат тенденција да бидат високи и мускулести, иако
дополнителната тежина на веслачот го зголемува отпорот на чамецот, сепак
поголемата мускулна сила кај физички појаките го компензира овој хендикеп.
Кај физички корпулентните веслачи, при движењето на веслото особено
доаѓаат до израз големината на нивните горни екстремитети, а со тоа се
постигнува поголема брзина на чамецот. Во чамците со повеќе лица (2,4 или
8), веслачот со најмала тежина обично е сместен на седиште на предниот дел
од чамецот.

ТРЧАЊЕ
Трчањето е една од најсуштинските и најдревните спортски активности во
историјата на човекот. На рекреативно ниво трчањето не бара посебна
опрема, може да се прави секаде и во зависност од брзината постојат
различни термини кои можат да се користат за да се опише активноста како
џогирање што се однесува на побавно темпо на трчање и спринт што значи
многу брз начин на трчање. На професионално ниво, тркачите трчаат на
патека, на пат, на крос-кантри (патека) а должината на тркачките патеки
можат да бидат од најкратката на 100 метри до најдолгата на 303.506
метри.Дисциплината спринт се одржува на патеки долги највеќе до 400
метри,трките со средна должина се меѓу 400 и 3000 метри, а долгите трки се
над 3000 метри.
Трчањето може да се прилагоди за лица со оштетен вид со поддршка од
водич. Два вообичаени начини се: водење на лицето со оштетен видна трката
со вербална комуникација или трчање со врзување ,кадеводичот и тркачот се
поврзани на зглобот со мало парче јаже наречено “врзување“, кое му помага
на тркачот да не испадне од неговата лента на патеката. Бидејќи нивоата на
оштетување на видот може да се разликуваат, со цел трката да биде фер од
тој аспект, секој спортист со оштетен вид носи превез за поклопување на
очите. Водичот и тркачот со оштетен вид тренираат заедно и трчаат еден до
друг на многу синхронизиран начин, движејќи ги рацете и нозете во исто
време.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Трчањето е одличен спорт затоа што во основа може да се одвива секаде. Идеално,
специјална патека за трчање е најдоброто место за спортување бидејќи нема толку многу
пречки како што е на пример случај со природните патеки. При организирање на трка за
лица со оштетен вид, за старт на трката се користи истата опрема (стартни блокови) како
и за регуларните трки, а единствена дополнителна опрема се превезите за очите за
спортистите со оштетен вид и јажето за врзување. Покрај тоа, потребна е и соодветна
облека и обувки за природно трчање.

2 ПЕРСОНАЛ
Кога се организира настан за трчање на лица со оштетен вид, важно е да има
онолку волонтери кои ќе трчаат како водичи колку што има учесници со
оштетен вид . Кога се работи за рекреативно трчање, покрај лицата со
оштетен вид и нивните водичи може да се придружат и лица со нормален
вид , а истотака може да им се дозволи на лицата со нормален вид
фигуративно кажано „да трчаат во чевлите на слепите луѓе“ со тоа што ќе се
обезбеди да им бидат врзани очите и бидат споени со водичите. Во
зависност од растојанието, потребни се волонтери или вработени во
одредени фази на патеката за да се задржи безбедноста, да се обезбедат
пијалоци и да им се помогне на тркачите доколку се појави некаков проблем.
Медицински лица секогаш треба да биде присутни при организирање на
било каков поголем настан од тркачки карактер.

3 ИГРАЧИ
Предноста на овој спорт е што може да се практикува со онолку луѓе колку
што организаторите сакаат да присуствуваат - имајќи ги предвид
безбедносните прописи и имајќи доволно капацитет за да се обезбеди
поддршка на лицата со оштетен вид. Еден тим се состои од двајца тркачи:
еден тркач со оштетен вид / или со врзани очи и еден водич.

4 ПРАВИЛА
Тркачите со оштетување на видот а и оние учесници со нормален вид кои
сакаат да учествуваат на ваков инклузивен настан и кои носат превез на
очите се секогаш во парсо водичот. Водичите се лица ,тркачи со нормален
вид , кои постојано комуницираат со своите партнери, алармираат за пречки
на патеката и ги информираат партнерите во која точка од патеката се
наоѓаат и колку растојание им е преостанато до целта. Тркачите и водичите
се поврзани на нивниот зглоб со мало јаже . И двајцата трчаат еден до друг и
ги синхронизираат движењата едно со друго. Потребна е многу директна
комуникација помеѓу двајцата во тимот. На почетокот на трката, сите парови
се редат на стартната линија, а по сигналот (свирка, пукање со празен
пиштол итн.) сите почнуваат да трчаат. Победува парот кој прв ќе стигне до
целта.

6 БЕЗБЕДНОСТ
Во зависност од растојанието, потребни се волонтери или вработени во
одредени фази на патеката за да се одржува безбедност, да се обезбедат
пијалоци и да се поддржат тркачите доколку се појави некаков проблем.
Присуство на медицински лица е обавезно при организрање на поголем
настан од тркачки карактер.
На учесниците и нивните водичи им треба малку време за подготовка, да
разговараат за нивните начини на меѓусебна комуникација, да вежбаат како
трчаат еден до друг на синхронизиран начин. На стартот на трката
организаторите треба да се погрижат секој натпреварувач да има доволно
простор, за да не настане мешаница и несакани повреди.

6 ЗАКЛУЧОК
Овој вид на спортска активност е многу евтин од материјален аспект, не бара
скапа опрема, дава идеална можност за луѓето да се поврзат едни со други,
затоа е еден од најдобрите спортови за поттикнување на социјалната
вклученост на лица со оштетен вид.

ПЛИВАЊЕ
Пливањето како форма на спортско натпреварување се појавило со
формирањето на спортски клубови и спортски здруженијапливање. Еден од
првите клубови е создаден во 1837 година во Англија.
Најпознатиот стил на пливање тогаш беше оној кој денес се нарекува
класичен стил. Пливачите без инвалидитет се натпреваруваат за медали од
1896 година , кога се одржани првите Олимписки игри. Во тоа време постоеле
два стила на пливање, класичен и слободниот стил. Во 1940 година, била
развиена и дисциплината- пеперутка. Само од 1960 година, играчите со
хендикеп се натпреваруваат во оваа дисциплина (Првата Параолимпијада во
Рим).
Техниката на пливање и тренинзите за лицата со оштетен вид се исти како и
кај лицата без оштетен вид. Проблемот кај пливањето на лица со оштетен вид
е правењето свртувања на крајот на патеката , пливањето точно по средината
на патеката и почетните скокови во водата. Сето ова бара време, напор и
емоционална контрола за да се совладаат овие пливачки елементи. Проблем
преставува и гласното навивање на публиката. Пливањето е спортска
активност која може да се практикува през цела година година, во затворени
и отворени места за капење.
Свртувањатакои ги прават пливачите на крајот на патеката ги олеснуваат
тренери кои стојат на двата краја на патеката и го допираат пливачот со стап
со врв во облик на топка , и при допирот со стапот пливачот знае дека е
блиску до ѕидот на базенот.
Техниката на пливање е иста како кај луѓето без потешкотии во видот.
Потребно пливачот да има помошно лице, кое ќе служи/помага при
стигнување до пливачкиот простор, помага при подготовката пред и после
пливањето. Битен фактор во текот на процесот на учење на пливање е да
тренинзите се организираат во услови на тишина, за да може лицето да ги
слушне упатствата и знаците од тренерот/спортскиот инструктор.
Во пливањето на лица со попреченост, натпреварувачите се класифирицираат
по два главни елемента
Стилот на пливање кој се означува со шифрите: S, SB или SM, што значи:
• S – дисциплина слободен стил, грбно и пеперутка
• SB – дисциплина класичен стил
• SM – дисциплина наизменичен стил

Видот и степенот на попреченосткој се означува со броеви од 1 до 14, и тоа :
• 1-10 - попреченост на локомоторниот систем (колку е поголем бројот, толку е
помал степенот на попреченост);
• 11-13 - оштетување на видот (колку е поголем бројот, толку е помал степенот
на попреченост);
• 14 - интелектуална попреченост.
Во пливањето на лица со посебни потреби како спорт, натпреварувачите се
натпреваруваат во различни стилови на пливање: слободно, грбно, класично,
пеперутка и наизменично.
Спортистите со оштетен вид или интелектуална попреченост секогаш имаат
иста класа во сите стилови, на пр. S11, SB11 и SM11 (потполно слеп спортист):
• Класа S/SB11 - спортистите имаат многу слаба визуелна острина и/или
немаат перцепција на светлина;
• Класа S/SB12 - спортистите имаат подобра визуелна острина од спортистите
од класа S/SB11 и/или видно поле ограничено на помалку од 5 степени;
• Класа S/SB13 - спортистите имаат најдобра можна визуелна острина што
сепак ги квалификува да учествуваат во пливачки настани за лица со посебни
потреби и/или видно поле ограничено на помалку од 20 степени.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Сите базени и објекти треба да бидат достапни за лицата со посебни потреби.
За изведување на тренингот или натпреварот потребен е базен, внатрешен
или надворешен, во зависност од сезоната (времето).
Исто така, како рекреативна форма на спортување,пливањето може да се
практикува и на отворени места за капење како море или езера, каде што е
можно, но само со поддршка од лице-придружник.
Пливањето на отворени места за пливање главно се користи за натпревари
како триатлон. За официјални натпревари можат да се користат и внатрешни
и надворешни базени.

Според светските прописи за пара пливање, два типа на базени се одобрени
за обука и натпреварување:
параолимписки стандардни базени –
базени со минимални стандарди –
Минимум 25 или 50 метри должина ако мерната контактна плоча е
поставена на двете страни на базенот.
Потребна е минимална длабочина од 1,35 метри, почнувајќи од стартот
на патеката до најмалку 6 метри од стартот,а после тоа растојание
потребна е минимална длабочина од 1 метар.
Патеките треба да бидат широки најмалку 2,5 m, со две ленти надвор од
првата и последната патека од најмалку 0,2 метри и двете.
Јажињата кои ги ограничуваат патеките треба да се состојат од „пловни“
елементи
Јажето на патеката треба да се состои од пловни елементи по целата
должина, со минимален дијаметар на тие елементи од 0,10 m и
максимален дијаметар од 0,15 m. Јажињата мора да се протегаат по целата
должина на патеката и да се прикачат на двата краја на патеката за куки
кои се потонати во ѕидовите
Почетни столбови - Почетните столбови мора да бидат цврсти и крути за
да не даваат ефект на еластичност. Висината на стартниот столб треба да
биде помеѓу 0,5 метри и 0,75 метри над површината на водата. Горната
површината на стартниот столб, каде стои пливачот пред стартот треба да
биде со димензии од најмалку 0,5 x 0,5 метри и треба да биде покриена со
материјал против лизгање. Максималниот наклон на столбот кон водата не
смее да надмине 10 степени. Дополнително, стартниот столб може да има
прилагодлив потпирач за нозе. Дизајнот на столбот треба да дозволи
раката на пливачот да може да го допира предниот дел или страните на
столбот при стартување од него.
Температурата на водата мора да биде помеѓу 25o C и 28o C
Ознаки на патеката - треба да бидат во темна, контрастна боја, поставени
на дното на базенот во средината на секоја лента.
На помошниот персонал кој е вклучен во ваков тип натпревари потребна му е
и специјална опрема:
Уред за допирање на пливачот за да му помогнат на пливачот со оштетен
вид додека се приближува до крајот на патеката.
спортска облека.
На спортистите кои го практикуваат овој спорт им е потребна следната
опрема:
костими за капење, флип-апостолки, пешкир;
опрема за пливање како наочари за пливање, капа;
табла за учење на пливање;
флотациски појас;
тампони за нос;

2 ПЕРСОНАЛ
Потребно е најмалку еден тренер или спортски инструктор (се претпочитува
инструктор по пливање), потоа придружник кој ќе помогне во секојдневните
рутини пред и после тренинг и персонал за организација на натпреварот.
Улога на тренерите:
за време на тренинг сесијата тренерот е одговорен за поучување како и
за грижата за пливачот;
за време на натпреварот – тие се одговорни да го држат под
контролапливачот кога се приближува до ѕидот на базенот, покрај тоа
што даваат поддршка во фазата на подготовка и загревање пред да
започне трката; -Помошникот на пливачот со оштетен вид е наречен
“Тапер“ кој му помага на пливачот за време на натпреварот и го
информира за неговото приближување до ѕидот на патеката
Друг персонал кој што би можело да биде вклучен е судија и лекар. За време
на натпреварот, мора да има барем еден судија кој дава знак за почеток на
трката, а како и за секое спортско натпреварување мора да има и
медицински персонал во случај на повреди и пружање прва помош

3 ИГРАЧИ
Пред да започне натпреварот во пливање , сите играчи треба да направат
активности за загревање на телото под контрола на тренерот или
инструкторот по пливање. Пред учество на било каков натпревар, се
препорачува лицето со оштетен вид да има поминато низ курс за пливање,
да ги знае сите стилови на пливање и да знае како да се однесува при
ризични ситуации во вода.
Овој спорт може да го практикува секој човек, и лица со различни видови на
попреченост, без разлика на нивниот вид и степен на дисфункции. Може да
се практикува индивидуално, но секогаш со поддршка на водич или во група
со повеќе лица . Натпреварите можат да бидат и индивидуални како и
екипни.

4 ПРАВИЛА
Спортистите, персоналот за поддршка на спортистите и персоналот за
класификација на нтпреварувачите се лично одговорни да бидат запознаени
со сите барања на самиот спорт, типот на натпреварување и сите барања на
објектот во кој се организира настанот.
ЗА ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРОТ:
Главниот судија ја започнува секоја трка со серија кратки свирежи.
Пливачите се подготвуваат за стартот, ја соблекуваат облеката освен
костимот за капење. Тогаш главниот судија дава сигнал со долг свиреж да
се заземе позиција на стартната платформа или стартна позиција во вода
(во зависност од стилот на пливање). Вториот долг свиреж е сигнал за
заземање на почетната позиција. Потоа, главниот судија го дава знакот за
старт. Во случај на пливачи со оштетен вид, по долгиот свиреж на
главниот судија, пливачот за да може да се ориентира пред стартотсе дава
командата „влези во позиција“. Во случај на пливачи со оштетен вид кои
имаат и оштетен слух, Асистентот ќе му даде на пливачот сигнал за
стартпреку употреба на невербални сигнали.
При натпреварот во пливање , натпреварувачот е должен при завршување
на секоја должина на патеката како и на крајот на трката, да го допре
ѕидот со кој било дел од телото.
Сите поединечни трки се одржуваат посебно за секој пол.
Пливачот мора да ја совлада целата должина на трката за да може на крај
неговиот резултат биде евидентиран
Пливачот мора да остане и да ја заврши трката на истата патека од која
тргнал.
Доколку пливач со оштетен вид излезе на патека што не се користи, тогаш
пливачот може да ја заврши трката на таа патека.
Ако, пак, излезе на патека што ја користи друг пливач, се претпочита
пливачот да се врати на неговата патека. Таперот може да дава вербална
инструкција во такви случаи, но само откако јасно ќе го идентификува
соодветниот пливач по име за да спречи мешање со другите
натпреварувачи. Ако пливачот ја заврши трката на окупираната лента без
да се меша со друг натпреварувач, неговиот резултат ќе се брои.
Повлекување на јажето не е дозволено.
Од гледачите за време на натпреварот се бара да бидат во потполна
тишина, за да може пливачите со оштетен вид, да користат вербални
сигнали кои се важен дел од натпреварот.

5 БЕЗБЕДНОСТ
За да се овозможи безбедност при одржување на натпреварите во пливање,
сите учесници, персоналот, натпреварувачите и гледачите треба да ги
почитуваат безбедносните протоколи во врска со спортскиот објект и самиот
натпревар. Кадарот треба да го положи испитот од прва помош, иако
натпреварите се организираат со поддршка на специјален медицински
персонал. Тренерите и инструкторите треба да бидат квалификувани
експерти и треба да положат испит под надзор на Асоцијацијата за спортови.
Исто така, персоналот треба да даде приоритет на следните аспекти за време
на еден пливачки настан:
Тренерот за пливање е должен да биде свртен кон базенот. Додека
тренира пливачот, тренерот мора да се движи покрај базенот, така што
неговите усни инструкциите лесно да се слушаат од пливачите со оштетен
вид.
Добрата и јасна комуникација е од клучно значење. Тренерот мора да
даде детални објаснувања за вежбите. Понекогаш е неопходно да се
направат рачни демонстрации на вежби со пливачот со оштетен вид.
Просторот околу базенот треба да се чува подалеку од предмети и опрема
што може да предизвикаат нечие спрепнување или паѓање.
Целата опрема треба да се чува на добро дефинирано место.
Натпреварувачите треба да се информираат каде е тој простор и што се се
содржи таму.
Општи безбедносни правила што треба да ги применуваат во сите ситуации:
При пливање на отворени води (езера, море или реки, итн.) - се
препорачува да се плива секогаш во придружба на партнер или група, со
многу добри пливачки вештини. Вообичаено, отворените води не се
опремени со линии за насока, немаат граници патеките, затоа е
задолжително учество на партнер за пливање , лице со нормален вид
Во итен случај, при пливање на отворени води ,секогаш натпреварувачите
треба да пливаат во иста насока како што одат брановите, за да стигнат до
брегот.
Пливачите на отворени води треба да бидат фокусирани на звуците кои
доаѓаат од брегот , зборувањето на луѓето , лаеж на кучина , музика , и на
тој начин се ориентираат во која насока треба да пливаат. Ако видот на
пливачот овозможува тој да гледа облици и контури,тогаш тој треба да се
фокусира на предмети на брегот,згради, знамиња светла итн

6 ЗАКЛУЧОК
Пливањето се здоби со популарност меѓу лицата
со посебни потреби поради неговата
разноврсност, благодарение на специфичните
својства на водата. Пловноста како
својство на водата го прави телото полесно,
што им овозможува на луѓето и со
значително помала мускулна сила да вршат
активни движења.

СКИЈАЊЕ
Скијањето како спорт припаѓа и во групата на параолимписки дисциплини.
Водичот игра важна улога во натпреварите во скијање на слепи лица и лица
со оштетен вид. Водичот ја покажува патеката на слепото лице или лицето со
оштетен вид, возејки пред него со неговото темпо. Не смее да биде претекнат
од скијачот или пак да му избега на скијачот повеќе од една портапред него.
Водичот не ги избегнува портите, па мора да следи малку поинаква патека од
скијачот.
Неговите
грешки
се
казнуваат
со
дисквалификација
на
натпреварувачот или едноставно да доведе да испаднат од патеката.
Водичоти скијачот и се меѓусебно зависни, и секоја грешка на еден од нив
има последици на патеката. Затоа, тие мора да бидат добро обучени,
хармонизирани, совршено да се разбираат и совршено да се надополнуваат.
Водичот од почеток до крај го води натпреварувачот со оштетен вид. За
улогата на водичот сведочи фактот што и тој добива параолимпискиот медал
доколку освои медал натпреварувачот(слепото лице или лице со оштетен
вид).
Во параолимпиското скијање има повеќе дисциплини и тоа : спуст, слалом,
велеслалом, супер велеслалом (супер „G”)и супер комбинација.
Пара сноубордингот е еден од најмладите и брзорастечки зимски спортови,
во кој можат да се натпреваруваат и лицата со посебни потреби. Првите
натпревари беа организирани во Сочи во 2014 година. Во моментов,
дозволено е учество само на спортисти со пречки во движењето, според
следната класификација:
SB-LL 1 - сноубордери со значително оштетување на функцијата на еден
или на двата долни екстремитети; оваа група вклучува спортисти со
ампутација на над коленото или со двојна ампутација на екстремитети под
колената;
SB-LL 2 - сноубордери со мало нарушување на функцијата на еден или на
двата долни екстремитети; во оваа група има натпреварувачи со
ампутација на потколеницата, но може да учествуваат и натпреварувачи со
еднострана парaлиза;
SB-UL - сноубордери со оштетен еденили двата горни екстремитети.

Во пара сноубордингот , постојат 3 дисциплини:
“BANKED” слалом(SBL)
Тоа е трка во кој натпреварувачот мора што побрзо да ја помине патека која е
со должина од 400-1000 m, кота од 100-250 m, агол на наклон од 20-35 % и
ширина од минимум 4 метри . Се препорачува патеката да се наоѓа во
природна долина. За време на натпреварот, на патеката може да има само
еден натпреварувач. Натпреварувачот ја мине патеката три пати, а
најдоброто време од трите ќе се смета за пласман. Натпреварот во “BANKED”
слалом првпат се одржа за време на Параолимписките игри во Пјонгјанг во
март 2018 година.
Сноуборд крос (SBX)
Оваа трка се одржува на наменска патека со должина од 500-1000 m, кота од
100-200 m, наклон од ~25% и минимална ширина од 12 m. Времето на едно
спуштање е околу 40-70 секунди со максимален физички напор. Патеката е
заштитена со мрежа, обоена со еколошка боја . На патеката има пречки
(испакнатини, ролери, скокови, ву-танги со различни големини и наклони).
Патеката со пречки мора да се надмине во најбрз можен рок. Во ова
натпреварување во финалната рунда истовремено се натпреваруваат двајца
натпреварувачи. За да се стаса во последното коло, се одржуваат
квалификациските трки еден по еден. Врз основа на постигнатите времиња,
натпреварувачите
се
квалификуваат
зафиналната
рунда.
Со
квалификациските трки се обезбедуваат места за 16 мажи и 8 жени, кои ќе се
тркаат во парови и ќе подлежат на елиминации додека не се одреди
победникот.
Велеслалом (ГС)
Ова е најмладиот од пара сноуборд категориите. Овој натпревар се заснова
на најтехничкиот начин на надминување на портите распоредени на секои
20-27 m на падина со должина од 400-600 m, кота од 200-400 m, наклон од
20-35% и минимална ширина од 40м. Првиот натпревар се одржа во Иран во
2016/2017 година и ќе дебитира како параолимписка дисциплина за прв пат
во 2022 година.

1 МАТЕРИЈАЛИ
И двата спорта, скијање и пара сноубординг, се практикуваат во надворешни
услови, главно во текот на зимската сезона. Основната опрема се скии, кои се
потполно исти како оние што ги користат спортистите без хендикеп. За
лицата со оштетен вид, покрај човечката поддршка во форма на водич,
дополнително се користат и светли рефлектирачки елеци за подобрување на
видливоста на водичот кој вози пред слепото или лице со оштетен вид, потоа
уреди кои овозможуваат гласовна комуникација помеѓу натпреварувачот и
водичот (од домофони до звучници на грбот на водичот, во случај на тимови
во кои има целосно слепи играчи). Други неопходни парчиња опрема се
шлемови за заштита при судар, ски очила, столбови, ракавици и штитници за
телото (рака и подлактица)
Има и специјално дизајнирана опрема за слепи спортисти, скијачи:
затемнети очила - моделот е по слободен избор, но за време на
натпреварот жирито може да ги контролира;
имплементи на опрематаза натпреварување – пример: скии, врзиви, чизми,
столбови, облека, шлемови, очила за скијање.
дополнителна опрема (додатоци) , како на пример :пара-блокови,
пластични капаци за врвови, дополнителни тегови, штитници за грб.

2 ПЕРСОНАЛ
Водич и скијач. Улогата на водичот е опишана подолу.
Водичот обично останува зад скијачот, давајќи му на скијачот усни
упатства и описи. Овој систем на скијање бара широки падини со малку
пречки.
Водичот може и да му претходи на скијачот обезбедувајќи му ориентација
преку вербални упатства бидејќи скијачот ја следи контурата на телото и
движењата на водичот. Овој систем на скијање бара помалку прецизни
инструкции бидејќи скијачот првенствено го следи гласот и движењата на
водичот. Пренослив систем за засилување на гласот, наречен Amplivox PA
System, може да им помогне на водичот и скијачот да останат во блиска
комуникација.
Важно е да се задржи растојанието помеѓу скијачот и водичот што е
можно помало, но не премногу блиску за да се избегнат судири. И
скијачот и водичот мора да носат елеци кои го идентификуваат скијачот и
водичот. Ова ќе ги информира другите скијачи да не се обидуваат да
скијаат меѓу нив.

За да се организира еден ваков настан, сите мора да ги почитуваат
меѓународните правила на асоцијациите за скијање и пара сноуборд.
Потребно е да се соберат жирито и членовите на жирито/Организацискиот
комитет, кои ќе бидат одговорни за технички надзор во рамките на
натпреварувањето:
технички делегат(и),
директорна трката ,
судија,
помошнен судија,
шеф на трката,
Почетен судија,
завршен судија,
контролор за видео ,
администратор на трката,
контролор на опрема ,
претходник (член на Организациониот одбор). Жирито може да назначи
различни лица-претходници за секоја трка.

3 ИГРАЧИ
Овој спорт главно се практикува индивидуално, но скијачот мора да биде
следен од водич.
Алпското скијање (спуст) е една од ретките достапни дисциплини што му
овозможува на слепото лице скијач слободно да се движи со брзина низ
времето и просторот. Истотака и „крос-кантри“ скијањето е подеднакво
предизвик за лицата со хендикеп.Примарната разлика помеѓу дисциплината
крос-кантри и спуст е тоа што крос-кантри генерално се одвива на помали
падини и ридови отколку при дисциплината спуст.
Сите спортисти треба да бидат под контрола на лиценциран тренер или
спортски инструктор, да ги поседуваат сите потребни вештини за скијачката
техника.

4 ПРАВИЛА
Спортистите, персоналот за поддршка на спортистии персоналот за
класификација се личноодговорни за запознавање со сите барања на самата
дисциплина, типот нанатпреварот и сите барања на објектот во кој се
организира настанот.
Правилата за пара-скијање се многу слични на правилата и техничките
параметри на скијањето на спортисти без хендикеп. Постојат различни
правила за секоја категорија и тип на натпреварување.

На Параолимписки игри во Торино во 2006 година се воведени класификации за слепи лица и
лица со слаб вид кои се натпреваруваат со помош на водич , и тоа:
• Б1 - возење со покриени очила (за да се отфрлат сомнежите за видот), визуелната острина е
послаба од LogMAR 2,60
• Б2 - острината и видното поле се значително ограничени; визуелната острина се движи од
LogMAR 1,50 до 2,60 , и/или визуелното поле е ограничено во радиус со дијаметар помал од
10 степени
• Б3 - умерена острина и видно поле, визуелната острина се движи од LogMAR 1,40 до 1 , и/
или видното поле е ограничено во радиус со дијаметар помал од 40 степени
Видови на дисциплини/комбинации
СПУСТ (DH)
Оваа дисциплина се карактеризира со комбинација од шест компоненти : техника, храброст,
брзина, ризик, физичка кондиција и расудување. Патеката за спуст мора да овозможи
различна брзина во различни делови на патеката од почеток до крај .
Спортистот ги прилагодува брзината и перформансите на неговите технички вештини во
зависност од неговата индивидуална проценка за конфигурацијата на патеката. Должината на
патеката се мери со мерна лента, тркало или GPS и треба видно да биде прикажана на
почетокот на трката и на крајот на списокот со резултати. Една “Порта“ на стазата за спуст се
состои од 4 слаломски столбови и 2 панели .Како панели, треба да се користат правоаголни
платнени панели, приближно 0,75 m широки 0,50 m високи. Тие треба да бидат прицврстени
на столбовите за да можат што полесно да се препознаат од натпреварувачите. Обично
бојата на панелите е црвена или светло портокалова боја. Ако заштитната мрежа на патекат е
во иста боја како панелите на портата , и портите поради тоа не се гледаат правилно од
заштитната мрежа во позадина, се користи алтернативна боја за панелите на портата .
Ширината на портите мора да биде најмалку 8 m. 3 дена пред закажаниот старт на трката се
врши увид на патеката и официјален тренинг.
SUPER-G (SG), Супер велеслалом
Тоа е брзинска трка во скијање , во која конечниот редослед на натпреварувачите се одредува
врз основа на времето потрошено за минење на целата должина на патеката. Должината на
патеката е генерално пократка од патеката за спуст, но подолга од слалом и велеслалом .
Супер-Г обично се натпреварува само со едно возење. Има четири слаломски столбови и две
панели на портата, наизменично црвена и сина. Димензиите на панелите на портата се
широки 75 cm и високи 50 cm. Тие се прицврстени меѓу столбовите така што долниот раб на
панелот е приближно 1 m над снегот. Портите мора да бидат најмалку 6 m, а најмногу 8 m
широки за отворените порти, најмалку 8 m и најмногу 12 m за вертикалните порти. Панелите
на портата се прицврстени на таков начин да можат да се скинат или да се отцепат.Теренот
по можност треба да биде брановиден и ридски и нормално да има ширина од приближно 30
m.

ВЕЛЕСЛАЛОМ (ГШ)
Тоа е скијачка дисциплина која се одржува на подолга патека и со помалку
порти од дисциплината слалом. Бројот на порти се одредува во зависност од
вертикалниот пад на патеката. Ако натпреварувачот промаши порта, тој е
автоматски дисквалификуван. Секој натпреварувач завршува две трки во ист
ден на различни патеки. Времињата од двете трки се собираат заедно за да
се одреди конечниот редослед врз основа на вкупното време.Портите се
состојат од 4 слаломски столбови и 2 панели на портата, наизменично
црвена и сина. Димензиите на панелите на портата се 75 cm ширина и 50 cm
висина. Широчината на портите мора да бидат најмалку 4 m а најмногу 8 m .
Растојанието помеѓу најблиските столбови на две последователни порти не
смее да биде помало од 10 m. Пожелно е теренот да биде брановиден и
ридски и нормално да има ширина од приближно 40 m.
СЛАЛОМ (SL)
Тоа е скијачка дисциплина која се одвива на пократка патека од другите
дисциплини, но со голем број на порти . Промашувањето на портата од
страна
на
скијачот
предизвикува
автоматски
дисквалификација.
Натпреварувачите завршуваат две трки во ист ден на различни патеки.
Времињата од двете трки се собираат заедно за да се одреди конечниот
редослед врз основа на вкупното време. Портата на патеката за слалом се
состои од два пола или кога нема надворешен столб портата се состои од
столб за вртење. Последователните порти мора да бидат наизменично сини и
црвени. Растојанието помеѓу отворените порти со промена на насока е
минимум 9 m и не повеќе од 13 m (важи за сите категории).
Употребата на водич е задолжителна за сите натпревари од Б-класа.
• Целата опрема за водење мора да биде во согласност со правилата
поставени од организацијата WPAS.
•
Натпреварувачите
од
класа
Б1
мора
да
скијаат
зад
нивниот
водич(натпревари на ниво 0)
• Натпреварувачите во класа Б1 можат да скијаат или пред или зад нивниот
водич (натпревари на ниво 1-3).
• Водичот и натпреварувачот за време на трката не смеат да имаат физички
контакт;
• За време на натпреварот, сите спортисти во класа Б1 мора да носат
затемнети очила
ВОДИЧ:
Водичот треба да има WPAS лиценца и мора да има соодветни визуелни
карактеристики дефинирани на следниов начин: видното поле на водичот
мора да биде во границите на нормалата, а визуелната острина на едното
око најмалку 0,5, а на другото око најмалку 0,2.
Растојанието помеѓу водичот и натпреварувачот
мора да биде помало од три порти за слалом и
две порти за велеслалом (GS), Super-G (SG)
и спуст (DH), со исклучок на портите за
одложување и вертикални комбинации.
Непочитувањето на овие правила доведува
до дисквалификација.Водичот мора да
помине низ сите порти како и скијачот.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Секогаш скијачот со оштетен вид , слаб вид или потполно слеп треба да
користи водич кој е одговорен за опишување на околината, избор на
патеката за спуштање и давање усни упатства на скијачот за време на
скијањето.
Се препорачува да се користи сопствена ски опрема и облека. Во случај да
скијачот нема сопствена опрема, таа може да се изнајми бидејќи многу
скијачки центри го нудат тоа.
Пожелна е консултација со очен лекар за можноста за користење леќи или
очила кои можат да помогнат да се намали отсјајот при скијање. Леќите може
да се обојат во опсег на бои за да се намалат различните бранови должини
на светлината што може да предизвикаат отсјај.
Системите за јавни обраќања, машините за снег или друга бучава мора да се
сведат на минимум, особено за време на стартот, целта и на целата тркачка
патека, додека учествуваат сите натпреварувачи со оштетен вид. Сите
натпреварувачи и нивните водичи мора да носат кацига за заштита при
судар и на официјалниот тренинг, како и за време на трката ,како што е
опишано во Правилникот за опрема за WPAS, објавен на веб-страницата на
WPAS.

6 ЗАКЛУЧОК
Скијањето и сноубордот се зимски спортови кои нудат можност за
интегрирање, го подигаат нивото на адреналин, даваат чувство на слобода и
дозволуваат да натпреварувачите веруваат во себе. Дури на крајот на 1950тите
и
1960-тите,
скијањето
беше
препознаено
како
форма
на
рехабилитација за лицата со посебни потреби.
Скијањето и сноубордот дава можност да се прифати и да се комуницира со
примарната сила на гравитацијата. Скијањето е исто така спорт кој го
ангажира целото тело, од рацете, стомакот, грбот и нозете, и овозможува да
го одржува телото на спортистот во форма.

ТАНДЕМВЕЛОСИПЕДИЗАМ
Станува збор за велосипедска дисциплина во која двајца велосипедисти возат
посебен велосипед наречен тандем велосипед. Првиот човек е наречен
„PILOT„кој управува со тандемот и управува со рачките за менување и
сопирање. Зад пилотот седи велосипедист кој има попреченест во видот или
потполно
слеп.
И
двајцата
возачи
придонесуваат
подеднакво
за
придвижување на тандем велосипедот преку системот за движење .Како и во
нормалниот велосипедизам, во тандем велосипедизмот сеодржуваатмногу
слични натпревари, и на обичен пат и на специјална патека.
Велосипедските трки се одржуваат во 2 главни категории: друмски
велосипедизам
-на
јавни
патишта
определени
за
натпревари
и
велосипедизам на специјална патека - наречена велодром. Натпреварувачите
се натпреваруваат во тандем и индивидуално.
За време на друмските трки, во зависност од степенот на инвалидитет,
велосипедистите се натпреваруваат на должини од 30-120 km. Во
дисциплината хронометарот(каде натпреварувачите се натпреваруваат не
меѓу себе туку со времето ) може да има должини на трката од 1,5-40 км.
Во велодром трките, велосипедистите се тркаат на патека со должина од 250
или 333,33 метри. Целата патека е навалена кон внатрешниот дел на патеката
под агол од 43 степени.
Видови на натпревари во друмски велосипедизам се:
- трка со заеднички почеток на сите велосипедисти(мажи или жени)
- индивидуален хронометар(мажи или жени)
- хронометарски парови(мажи или жени , и мешано)
Видови на натпревари на велодром патека се:
- тандем спринт (мажи или жени)
- тим спринт (мажи или жени , мешано)
- Хронометар од 1 до 4 km од стоечки старт.
- Скреч трка
Натпреварувачите се поделени во класи
попреченост:
• слепи и лица со оштетен вид,
• лица со дисфункција на движење,
• лица со церебрална парализа,
• лица со ампутирани делови од телото.

во

Секоја од овие класи е дополнително поделена
на подгрупи. Пилоти во тандем
велосипедизмот, во зависност од видот на
трката, можат да бидат и спортисти аматери
и поранешни професионални велосипедисти.
Спецификациите на класите и деталните
услови за пилотите и трките се
утврдени од страна Меѓународниот
параолимписки комитет.

зависност

од

степенот

на

1 МАТЕРИЈАЛИ
Тандем велосипедот е дизајниран за две или повеќе луѓе кои седат еден по
друг. Еден типичен тандем велосипед има, исто како и велосипедот со едно
седиште, една рамка и две тркала, но разлика од вториот , тука секој
велосипедист има свои: рачка, седло и педали.Истотака, има и тандем
велосипеди наменети за поголем број лица.
И двајцата велосипедисти имаат придонес во движењетона велосипедот,
додека пилотот е тој кој обично го управува велосипедот.

2 ПЕРСОНАЛ
Самиот организатор на конкретен локален велосипедски настан одлучува за
бројот и видот на лица вклучени како персонал, но се препорачува како и во
секој друг спорт да има медицинско лице одговорно за пружање на прва
помош.

3 ИГРАЧИ
Во тандем велосипедизмот учествуваат 2 лица. И двајцата учествуваат во
вртењето на системот за движење на тандем велосипедот. Предното лице ,
пилотот , има задача да управува со велосипедот и да одлучува за
маршрутата на движење, и тоа лице е лице со нормален вид , додека вториот
велосипедист е лице со пречки во видот или без вид.

4 ПРАВИЛА
Спортистите, персоналот за поддршка на спортистите и персоналот за
класификација се лично одговорни да бидат запознаени со сите барања на
самиот спорт, типот на натпреварување и сите барања на објектот во кој се
организира настанот.
Натпреварите во тандем на велосипедска патека се одржуваат според истите
правила кои важат и за велосипедисти без хендикеп.
Трка на 1 км
Кај оваа трка поединец велосипедист се натпреварува на должина од 1000 m
од стоечки старт. Се смета за најтешко натпреварување меѓу трките на
велодром патека,бидејки велосипедистите мора да одржуваат максимална
спринт брзина подолг период. Времето потрошено за едно возење на
патеката одлучува за конечниот пласман на учесниците.

Трка на 4.000 метри
При оваа трка два тандема започнуваат од стоечки старт на спротивните
страни
на
патеката.
Двата
тандема
со
најдобри
времиња
во
квалификациските рунди се квалификуваат во финалето. Соодветно на
постигнатите времиња во квалификациите , другите тандеми се
натпреваруваат за трето место, петто место итн.
Спринт
Овој тип на велосипедка трка се одвива на патека со должина од 200 м , со
правилото летечки старт , каде велосипедистите не стартуваат од позиција
на мирување,туку од движење. Покрај брзината во натпреварувањето,во овој
тип на трка потребни се доста тактички вештини и психичка подготвеност на
велосипедистите за надмудрување во тактиките.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Пред да се започне со возење, треба да се постави седлото на вистинската
висина и да се проверат гумите дали се правилно наполнети, како и дали
сопирачките и светлата се во исправна сосојба. Исто така, треба да се
избегнува носење на широки панталони или здолништа,бидејки можат да се
заглават во синџирот или другите делови на велосипедот, и тоа да резултира
во опасни незгоди и повреди.
Потребно е добро да се извежба и синхронизира качувањето и слегувањето
од тандем велосипедот пред да се тргне на велосипедска трка. Исто така,
однапред треба да се тестира управувањето со тандем велосипедот на
нерамен терен со соодветно темпо, на тој начин ќе се извежба подобро да се
реагира при неочекувани тандем движења при трката. Покрај тоа,корисно е
вежбањето возење во свиоци, менување брзини и на мирни локации.
Треба да се избегнува качување или симнување од тандем велосипедот
додека е во движење. Во секое време треба се одржува безбедно растојание
од другите велосипедисти, возилата и други учесници во сообраќајот и
секогаш треба да се почитуваат упатствата на велосипедистот-пилот.
Дополнителна опрема, како ремени и потпирачи за грб, може уште повеќе да
ја зголемат безбедноста на велосипедистите.
Треба да се избегнуваат нерамни површини при возење со тандем велосипед
и да се има на ум дека вртењето во свиоци со овој велосипед доста се
разликува отколку со обичниот на две тркала.

6 ЗАКЛУЧОК
Тандем велосипедизмот е пријатен рекреативен спорт
атандем велосипедот дава еден вид уникатност и
ги привлекува погледите на локалното
население во местата каде се употребува.
Покрај фактот за уникатност во локалната
заедница, возењето на тандем велосипедот
овозможува доволно време за комуникација
со партнерот при возењето и зајакнување на
нивниот однос и врска.

SHOWDOWN
Овој спорт е специјално создаден за слепите лица. Создаден е од Канаѓанецот
Џо Луис во соработка со канадскиот спортист Патрик Јорк, кои се и двајцата
слепи . Идејата за оваа игра е дојдена од пинг понгот,и понекогаш се
нарекува пинг понг за слепи , меѓутоа тоа не е правилен израз. Оваа игра
добила публицитет и меѓународен успех на Олимпијадата во Арнхем во 1980
година, за време на која се играла само рекреативно. Од тогаш во наредните
години, овој спорт за слепи добивал се поголема популарност и застапеност
во многи земји низ светот
Оваа спортска игра е наменета за двајца играчи. Суштината е тркалање на
специјално топче на правоаголна маса со голови поставени на спротивните
краеви од неа. Во центарот на масата има вертикална табла, која ја дели
масата на два дела.
Општи правила
На секоја табла кога се игра оваа игра мора да има судија, кој стои на
средината на таблата , има целосен преглед на играта и е задолжен за
мерење на времето и поените. Едно лице може да мери време и да брои
поени во исто време,но ова правило не важи за плеј-оф натпреварите на ниво
на Европски и Светски првенства, каде што според правилата се потребни две
лица , едното да мери време , другото поените.
Играта започнува и завршува со судиски свиреж. Еден свиреж означува
почеток или прекин на играта, двоен свиреж - гол постигнат од играч, и долг
свиреж - крај на сет или крај на играта.
Победник е играчот кој прв ќе достигне 11 поени, имајќи притоа 2 поени
предност пред противникот. Доколку нема предност од 2 поени, играта
продолжува до 16 поени. После тоа натреварувачот кој ќе го постигне
следниот поен победува, дури и да нема два бода предност.
Играта е поделена на сетови , при што времетраењето на еден сет е
ограничено на 15 минути. Ако истече временското ограничување за сет, а
притоа не се издвојувала победа преку правилото за поени , тогаш победува
играчот што има најмногу поени на крајот на сетот. Во случај на нерешено, се
фрла паричка за да се одреди кој играч прв ќе сервира во дополнителната
игра и првиот натпреварувач кој ќе освои поен е победник.

Играчите ги менуваат страните на таблата после секој сет. Во последниот сет
од играта, играчите ја менуваат страната откако еден од играчите ќе
постигне 6 поени или ако помине половина од времето за сет. Ако се игра
само еден сет, играчите ја менуваат страната откако еден од нив ќе постигне
6 поени или ако помине половина од времето на играта. Кога се менуваат
страните на играта, играчите се движат надесно за да не додје до судрување
меѓу нив. Од гледачите се бара да потполна тишина за време на
натпреварот.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Лопатки
Лопатките треба да бидат изработени од мазен материјал и да имаат должина
од 34 см. Тие можат да бидат покриени со слој од гума (слој до 2 mm од
едната или од двете страни). Максимални димензии на широкиот горен дел
од лопатката се : должина - 23 см, ширина - 9 см, дебелина - 1 см, а димензии
на рачката : должина - 11 см, дијаметар - 4 см. Широкиот дел на лопатката
може да биде заоблен или квадратест.
Топче
Топчето треба да испушта звук при тркалање на таблата па затоа обично се
изработува од нерѓосувачки челик во средината. Дијаметарот на топчињата
треба да биде 6 см, а топчињата треба да имаат тврда и мазна површина.
Маса(табла)
Димензии на масата за играње: внатрешна должина - 364-366 см, внатрешна
ширина - 121-122 см, висина на површината за играње (од подот) - 78 см,
висина на странични ѕидови - 14 см, агли (внатрешен радиус) - 23 см, џеб за
гол ( полукруг - 30 cm во дијаметар, вертикален правоаголен отвор на голот 30x9-10 cm) , допирна гранична линија во рамките на голот - 40 cm во
дијаметар, контакт панел (тесна дрвена лента што се потпира на горниот дел
од двата крајни ѕида) - виси 5 cm , табла во центарот на масата (правоаголен
екран што се потпира на страничните ѕидови над просторот за играње и го
дели на два дела) - 46 cm.
Опрема за играчите
Дресовите на играчите треба да се на кратки ракави (не подолги од
должината на лактот). Се препорачува употреба и на ракавици за рацете,а
нивната должина не треба да надминува 6 cm над зглобот на
натпреварувачот. Дебелината на ракавиците (сите прсти) не смее да надмине
2,5 cm и не смее да ја зголеми раката за повеќе од 2 cm од страните.
Натпреварувачите мора да носат заштитна маска за очи која целосно ќе ги
покрива нивните очи.

2 ПЕРСОНАЛ
За персоналот кој ќе биде вклучен при одржување на овој спорт може да
одлучува организаторот на конкретниот локален настан, но се препорачува
секогаш како и во секој спорт да има лице одговорно за пружање прва
помош.

3 ИГРАЧИ
Оваа спортска игра може да биде и индивидуална и тимска игра. Во еден тим
има три лица, меѓу кои најмалку една жена.

4 ПРАВИЛА
Спортистите, персоналот за поддршка на спортистите и персоналот за
класификација се лично одговорни да бидат запознаени со сите барања на
самиот спорт, типот на натпреварување и сите барања од Правилата за
класификација.
Бодување
За протнување на топчето во противничкиот гол, играчот постигнува 2
поени (судијата го објавува голот со двоен свиреж). Играчот може да
постигне поен без разлика кој играч сервира. За удирање на топчето во
центарот на таблата и запирање на топчето да се движи напред, поен се
доделува на противникот. Противникот исто така добива поен при следниве
случаи:
- удирање на топчето преку таблата,
- допирање на топчето во просторот за играње со било што друго освен со
лопатката,
- исфрлање на топчето надвор од зоната за игра,
- држење на топчето и непродолжување на играта две секунди.
Почеток на играта
Пред да започне играта, судијата фрла паричка за да одреди кој играч ќе го
започне сетот, а потоа го доделува топчето на серверот и ги прашува
двајцата играчи дали се подготвени да го започнат натпреварот. По
добивањето на потврдата, тој сигнализира почеток на играта со свиреж .

Сервирање на топчето
По стартниот свиреж на судијата, играчот мора да го сервира топчето во рок
од две секунди. Доколку не успее во тоа, губи сервис и поен се доделува на
противникот. При сервирање, секое замавнување кон топчето се брои како
еден сервис. Секој играч сервира пет пати по ред, а потоа му го пренесува
сервисот на противникот. Топчето удрено од играчот може,пред да помине
под таблата во средината на масата,да отскокне од еден од страничните
ѕидови,но тоа е дозволено само еднаш. Во следниот таков случај, судијата
мора да ја прекине играта, серверот го губи сервисот, и поен му се доделува
на противникот.
Тек на играта
Играчите стојат на двата краја од таблата, и не е дозволено да бидат на
страните на таблата. Топчето , после ударот со лопатката мора да помине под
централната табла. Лопатката секогаш се држи само со една рака,а
прекршувањето на ова правило резултира со казнен поен за играчот. Во
случај играчот да е без лопатка во раката во полето за игра (освен кога е во
процес на менување на раката што ја држи лопатката), на противникот му се
доделува еден поен. Ако топчето удрено од играчот го допре горниот дел од
страничниот ѕид или горниот дел од контактната рампа, или ако падне назад
во полето за играње, се доделува поен на противникот.
Судијата може да досуди втор сервис ако смета дека топчето се движи
доволно бавно за да ја забави играта или ако некој играч го загуби топчето.
Казнени поени
Не е дозволен контакт со топчето во голманскиот простор. Во случај на
прекршување на ова правило од страна на еден од играчите, бодот ќе му биде
доделен на противникот. Во случај топчето да ја допре лопатката во
голманскиот простор и потоа да отпатува директно во голот, на противникот
ќе му бидат доделени гол и два поена. Ако топчето го допре рекетот или
неговиот држач, а потоа и кој било дел од телото на играчот, тоа ќе се смета
како недозволен потег и противникот ќе освои поен. Ако топчето го допре
рекетот или неговиот држач и потоа се стркала во која било насока надвор од
масата, ова се смета за погрешна одбрана и поен се доделува на противникот.
Играчот исто така губи поен ако го испушти рекетот, зборува за време на
играта или ако му заѕвони телефонот.

5 БЕЗБЕДНОСТ
На играчите не им е дозволено да носат груби или крути материјални
предмети кои според мислењето на судиската екипа би претставувале
опасност за другите играчи.
Додека се на теренот, сите играчи мора да носат заштитна маска со
сертификат ADA. Од играчите се бара да носат панталони или шорцеви без
џебови, каиши за појас, патенти или видливи врвки за врзување. Панталони
или шорцеви со професионално зашиени џебови се дозволуваат според
дискреционо право на судијата на играта.

6 ЗАКЛУЧОК
Овој спорт е рекреативен, забавен и ги подобрува рефлексите на играчите.
Со подолго практување на спортската игра Showdown, движењата на
играчите стануваат поагилни, реакциите на звуците од околината стануваат
побрзи и полесно се препознава насоката од која доаѓаат. Така играчите
развиваат нови вештини кои ќе им помогнат и во секојдневниот живот.

ГОЛБОЛ ИГРА
НАПРАВЕНА ЗА
ЛИЦА СО
ОШТЕТЕН ВИД

ГОЛБОЛ
Голболот е спорт исклучиво за спортисти со оштетен вид. Измислен е во 1946
година за рехабилитација на слепите ветерани од Втората светска војна, а
своето деби на параолимпијадата го имаше во 1976 година во Торонто,
Канада.
Игрите кои се играат во затворен простор, обично на одбојкарско игралиште,
се состојат од дванаесет минутни полувремиња . Тимовите наизменично ја
фрлаат или превртуваат топката од едниот до другиот крај на просторот за
играње, а играчите остануваат во областа на сопствениот гол и во одбраната
и во нападот.
Играчите мора да го користат звукот на ѕвончето за да ја проценат
положбата и движењето на топката. Покривачите за очи им овозможуваат на
играчите со слаб вид да се натпреваруваат рамноправно со слепите играчи.

1 МАТЕРИЈАЛИ
Голбол
Топката за голбал е со големина на кошаркарска топка , шуплива, тежи приближно 1,25
килограми, има осум дупки и многу гласни ѕвона. Локацијата на топката е означена со
ѕвона во топката за гол. Неколку производители создадоа и неофицијална топка со
тежина од околу 0,9 килограми за употреба од помлади играчи.
Сенки за очи
Сите играчи мора да носат затемнети очила за да се осигураат дека сите се на исто поле.
Очилата за скијање обично се поевтина и претпочитана алтернатива на комерцијалните
очила за голбол што ги користат некои тимови. Иако може да се користи каков било вид
на лента за покривање на очилата за скијање, од клучно значење е да не може да се види
светлина низ леќите и просторите за вентилација кога очилата се притиснати на лицето.
Лепенки за очи
На сите големи турнири им требаат лепенки, кои се ставаат директно на лицата на
играчите за да се спречат да гледаат во текот на играта. Лепенките потоа се покриени со
сенка за очи или очила.

Штитници за на коленото, лактот и колкот
Секое полнење од вашата локална продавница за спортски производи би било доволно.
Иако облогата на колковите не е од суштинско значење, повеќето играчи се одлучуваат
да користат хокејски или фудбалски голмански панталони. Иако употребата на која било
од овие панталони е прифатлива, сите членови на тимот мора да носат иста боја и стил.
Дрес
Дресовите може да бидат хокејски, фудбалски, ракометни или кој било друг тип, доколку
се совпаѓаат и имаат броеви кои се високи најмалку 20 cm и безбедно прицврстени и на
предната и на задната страна. Доволно за официјалните лица и табелата на стрелците е
ако бројките се со контрастни бои и едноставни за читање.
Подна лента и јаже
Линиите на теренот се создаваат со завиткување лента околу должината на канап. Ова ја
прави линијата видлива (за авторитети) како и тактилна (за играчите). Така секогаш се
означени областа на тимот и зоната за слетување, вклучувајќи ја границата, линиите за
гол и линиите за висока топка. Дополнително, областа на тимот содржи шест ознаки за
хаш (три напред, по една на секоја страна и по една на гол линијата) за да им помогне на
играчите во насока. Најдобрата лента за подот во салата за вежбање е широка два инчи и
може да се најде во повеќето локални продавници за спортски производи. Јажето
(пречник од 0,003 метри) е достапно во вашата локална продавница за хардвер.
Не се препорачува употреба на селотејп на подот бидејќи ќе му наштети; лентата за
маскирање исто така не се препорачува бидејќи лесно се распарчува и тешко се
отстранува.
Голови
Кога ќе се подобрат перформансите на вашиот тим, можеби ќе сакате да размислите за
купување голови со кои тие ќе вежбаат. Головите може да бидат скапи бидејќи се
приспособени за активноста и има мала побарувачка за нив. Неколку тимови користеа
ПВЦ за да создадат голови со ниска цена. Голбалскиот гол е широк 9 метри и висок 1,3
метри.
Поле
Теренот за игра мора да биде долг 18 метри и широк 9 метри за играта да се игра.
Теренот е поделен на шест парни делови со димензии 3 на 9 метри секој. Областа на
тимот се наоѓа на секој крај, веднаш пред голот. Понатаму има зона за слетување за секој
тим. Средните два дела се нарекуваат заедно како неутрална зона.

2 ПЕРСОНАЛ
За разлика од другите спортови, голболот може да има повеќе судии на
теренот отколку учесници. За време на секој натпревар, потребни се двајца
судии, како и четворица гол-судии кои остануваат во аглите на теренот за да
проверат дали топката удри или ја премина линијата во голови. Тие исто така
ја враќаат топката кога ќе биде исфрлена надвор од границите.
Судија
Ја контролира целата игра; целосното влијание врз играчите и другите
членови на тимот се задржува додека не излезат од полето за играње. Им се
дава свиреж со кој ќе го означат почетокот на играта, головите,
прекршувањата на правилата и да ја прекинат играта секогаш кога ќе сметаат
дека е потребно. Во текот на играта мора да се следат нивните одлуки.
Тие може да го прекинат натпреварот доколку веруваат дека нема околности
за да продолжи. (поради однесувањето на тимовите или гледачите, или
поради која било друга причина).
Судии на голови
Сместени на страните на секој од головите, тие имаат функција да ги
сигнализираат головите со подигање на знамето и брзо да им ја дадат
топката на играчите кога топката ќе ги помине линиите на теренот.
Мерач на време
Го контролира точното времетраење на секој период на играње и интервалот
помеѓу периодите. Го контролира времето на поседување на топката од секој
тим, попустот на времето што го бара секој тренер. Тие се одговорни за
акустична сигнализација за недостатокот на 12’’
Записничар
Запишете го резултатот и елаборирајте ги минутите од играта. Запишете го
бројот на објави. Ако нема записничар , овие задачи одговараат на мерачот
на време.

3 ИГРАЧИ
Голболот е тимски спорт кој се игра во затворен простор од два тима.
Тимовите се составени од шест играчи, со тројца на теренот во секој момент.
Секој тим има по тројца играчи на теренот во текот на целиот натпревар. Во
голбалот, трите конвенционални позиции се центар, десно и лево.
Централниот играч е тој што е првенствено одговорен за одбраната, а тоа е
обично нивниот примарен фокус. Тие се обично одбранбениот координатор
бидејќи можат да откријат кој противнички играч ја има топката попрецизно
затоа што се во квадрат со спротивниот тим. Крилата обично се примарни
напаѓачки играчи, што му овозможуваат на центарот да се фокусира на
одбраната. Нивната примарна одбранбена должност е да ја држат топката
подалеку од секој агол од голот, но тие исто така малку се бранат кон
центарот.
Играчите може да се загреат на страната од теренот што би ја бранеле, но не
им е дозволено да ја фрлат топката кон половината на другиот тим. Ако тимот
ја фрли топката кон противничката средина, судијата ќе издаде
предупредување. Ако тимот го повтори дејството, ќе биде казнет пред
почетокот на натпреварот (темпенал - неспортски став)

4 ПРАВИЛА
Должина на играта
Играта се состои од три дела од по 7 минути (вкупно 21 минута) со интервал
од 2 минути помеѓу секој дел. Доколку тимот не е подготвен за игра по 2
минути, ќе биде досудена казна за доцнење на играта. Стоперката се запира
секогаш кога ќе се случат казни. На 5 минути од почетокот на секоја игра и
30'' од почетокот на секој дел се дава звучен сигнал. Играчите кои ја
започнуваат играта мора да бидат подготвени за проверка на нијанси на очи,
90 секунди пред почетокот на натпреварот. Времето помеѓу игрите мора да
биде најмалку 5 минути.

Прекувремено
Доколку на крајот од регуларното време играта е изедначена и треба да се
исчисти победникот, тимовите ќе играат продолжување од шест (6) минути
поделени во два периоди од по 3 (три) минути. Тимот што прв ќе постигне
гол се смета за победник и е завршен во играта. Помеѓу крајот на
регулаторното време и почетокот на продолжувањето има интервал од 3
минути. За прекувремена работа се врши ново фрлање паричка. Доколку
нерешениот резултат се одржи на крајот од дополнителниот период, ќе има
слободни фрлања за одредување на победничкиот тим.
Фрлање паричка
Пред да започне играта, судијата или друго назначено службено лице ја фрла
паричката во воздух. Победникот може да го избере голот што претпочита да
го брани или може да каже дали претпочита да фрла или прими. Левиот
избор му припаѓа на губитникот. Почетокот на вториот дел ги менува
позициите на натпреварот и ситуацијата на лансирање или прием. Доколку
во фрлањето паричка не е присутен некој од претставниците на тимот, овој
тим е санкциониран за доцнење на играта.
Бодување
Голот се постигнува секогаш кога топката е во игра и целосно ја минува гол
линијата. Ако голот е постигнат на крајот на времето, тој гол важи секогаш
кога целата топка ќе ја помине линијата пред истекот на времето. Голот не
може да се постигне кога судијата ја заменува топката. Кога сенките на
одбранбениот играч се поместуваат од позицијата со контакт со фрлената
топка, се дозволува продолжување на потегот и се постигнува гол доколку
топката целосно ја мине гол линијата. Победник е тимот што ќе постигне
најмногу голови на крајот од натпреварот.

Протокол за игра
Судијата ја започнува играта со барање за молчење и ги потсетува сите дека
мора да молчат додека топката е во игра. Судијата повикува „центар“ и ја
предава топката на играчот најблиску до централната позиција на тимот што
го започнува теренот. Судијата свирка 3 (три) пати и ќе каже „играј“. Тајмерот
почнува да брои по третиот свиреж и се прекинува секогаш кога судијата ќе
свирне, се рестартира кога судијата повторно ќе свирне. Во казната, тајмерот
останува запрен за време на обележувањето на овој пенал. Секогаш кога
треба да се рестартира топката на теренот, судијата или линискиот судија ја
прави таа замена со страничната линија на теренот 1,5 m пред голманската
статива најблиску до излезот на топката. Секоја топка што ќе излезе од
страничната линија, судијата ќе каже „аут“. Топката лежи на спротивната
страна од теренот од каде што топката ја исфрли судијата или линискиот
судија на линијата на теренот 1,5 m пред гредата најблиску до излезот на
топката. Судијата ќе каже „играј“ за играта да почне од почеток. Голбал
Правила 5 Секогаш кога судијата или линискиот судија ќе ја рестартира
топката на линијата 1,5 m пред гредата, судијата свирежи и вели „играј“ дури
и ако ниту еден играч од тимот не се обиде да ја фати топката. Не е
дозволена дополнителна помош или водство на терен - индивидуална или
тимска казна - доцнење на натпреварот. По ситуација за пенал, судијата
може да ги пренасочи играчите. Во секое друго време, судијата треба да го
тренира играчот, се доделува индивидуална казна за доцнењето во играта.
Кога фрлената топка ќе застане во одбранбениот простор на другиот тим без
ниту еден играч да ја допре, тоа се смета за „мртва топка“. Судијата ќе повика
еднаш и ќе каже „Мртва топка“. Топката ја враќа судијата или линискиот
судија, на страничната линија оддалечена 1,5 m од предната страна на
најблиската греда. Исто така, се смета за „мртва топка“ ако топката што фрла
ја погоди стативата без да допре ниту еден играч и застане во областа на
одбраната, нападот или првата половина од неутралната област. Свирежот се
слуша само кога топката е целосно мирна. Ако некој член на тимот треба да
го напушти теренот за игра поради која било причина (медицинска нега,
прилагодување на опремата), тоа е дозволено само на официјални
застанувања и играчот не може да се врати назад до крајот на тој период.
Секој натпревар ќе заврши со свиреж на судијата и со зборот „полувреме“.
Ова е сигнал дека времето на игра е завршено и играчите можат да ги
менуваат сенките без казна. (поединечна казна - туш за очи).

Официјален тајм-аут
Судиите може да укажат на „официјален тајм аут“ секогаш кога е потребен
прекин на играта за да се обезбеди правилна игра (на пр. влажен под, јавен
шум, проверка на очните капаци итн.).
Тимски тајм-аут
Секој тим има право да поднесе 3 пати од барања од по 45 секунди за време
на официјалното време на натпреварот и да побара време за време на
дополнителното време на игра (дополнително време). Екипата може да
побара „Тајм аут“ ако ја има топката, кога времето за игра е прекинато, секој
тим може да го побара тоа. Ова барање може да го поднесе секој член на
тимот. „Тајмаут“ започнува кога судијата ќе го објави името на тимот што го
побарал. 12-вториот мерач на време ќе ги сними 45-те секунди и ќе испушти
звучен сигнал кога ќе поминат 15 секунди за да заврши времето. (судијата
вели „15 секунди“). Пред истекот на барањето за време, може да има замена.
Ако тимот побара тајм аут, мора да има барем едно лансирање пред тимот да
може повторно да побара време или замена. Ако тимот побара повеќе од 3
пати аут во текот на законскиот период на играта или повеќе од 1 за време на
продолженијата, се доделува тимска казна за доцнење на играта.
Други
Сите освен судијата мора да молчат за време на играта. На овој начин,
играчите можат да се фокусираат на натпреварот и да ја слушнат позицијата
на топката.

5 БЕЗБЕДНОСТ
Областа за активност е мазна и без опасности/шут. Областа за активност е
јасно означена со соодветни надвор од границите. Соодветно осветлување и
вентилација, кога е применливо, се обезбедени упатства за користење на
објектот се објавени Излезот за итни случаи од затворен објект е јасно
означен. Исто така, се бара медицински персонал да помогне доколку е
потребно.
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