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Gra stworzona dla osób niedowidzących
Jak wdrożyć sport w swojej społeczności
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ERASMUS+
SPORT
CO TO JEST I
JAK DZIAŁA

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia,
młodzież i sport w Europie.
Program Erasmus+ oferuje możliwości mobilności i współpracy w kilku
różnych dziedzinach:
szkolnictwo wyższe;
kształcenie i szkolenie zawodowe;
edukacja szkolna (w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem);
kształcenie dorosłych;
młodzież;
oraz sport.
Działania w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie
uczestnictwo w sporcie, aktywność fizyczną i wolontariat.

sportu

promują

Mają one na celu sprostanie wyzwaniom społecznym i związanym ze
sportem. Organizacje mogą zajmować się tym wyzwaniami w ramach 3
programów sportowych.
Projekt Sport Sense jest realizowany w ramach programu Partnerstw na Małą
Skalę. Mają one na celu dotarcie do organizacji oddolnych lub mniej
doświadczonych
w
programie
Erasmus+.
Ponadto
ich
celem
jest
udostępnienie programu dla małych podmiotów i osób, do których trudno
jest dotrzeć w dziedzinie edukacji szkolnej, edukacji dorosłych, kształcenia i
szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Partnerstwa na małą skalę mogą
przyczynić się do tworzenia i rozwijania sieci ponadnarodowych oraz
łączenia polityk lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
Wspierają one również aktywne obywatelstwo europejskie i przenoszą
wymiar europejski na szczebel lokalny.

PODSUMOWANI
E PROJEKTU

SPORT SENSE
Niezależnie od wieku, statusu społecznego czy innych czynników, sport
powinien być elementem, który łączy nas w społeczeństwie. Oprócz korzyści
dla umysłu i ciała, jakie niesie ze sobą sport, poprzez aktywność sportową
rozwijamy umiejętności społeczne, relacje międzyludzkie i więzi. Sport jest
dobrym źródłem nieformalnego uczenia się, które pomaga jednostce rozwijać
się fizycznie i psychicznie w ramach społeczności, do której ta jednostka
należy.
Poprzez projekt SportSense, chcemy poprawić współpracę ludzi w
społeczności, poprzez tworzenie wydarzeń sportowych dla osób z dysfunkcją
wzroku, aby osoby niewidome były zaangażowane w działania z resztą
społeczności. Wizją projektu jest zbudowanie mostu i zapewnienie osobom z
dysfunkcją wzroku lepszej szansy na integrację ze swoją społecznością
poprzez sport.
Celem projektu SportSense jest budowanie więzi między społeczeństwem a
społecznościami osób z niepełnosprawnością wzrokową poprzez sport.
Innowacyjność projektu wynika z chęci dostarczenia nowych doświadczeń
grupie docelowej projektu. Działania, które wprowadzają innowacyjność do
projektu są podzielone na dwie części: opracowanie Poradnika, stworzenie
Audiobook’a.
Rezultat pracy nr 1 - GuideBOOK
Niniejszy poradnik jest przeznaczony dla tych, którzy pragną wprowadzić w
swojej społeczności sport dla osób z dysfunkcją wzroku. Poradnik ma za
zadanie informować i inspirować ludzi. Książka ta ma zaoferować praktykom
metodę, dzięki której będą mogli uczyć się, czerpiąc wiedzę z naszego
doświadczenia i dostosować je do swojej rzeczywistości. Zawarte w nim
informacje o projekcie, metodach pracy z osobami niewidomymi, zajęciach
sportowych, mogą być dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku,
sposobach dostosowania tych zajęć, potrzebnych materiałach, zasadach i
regułach bezpieczeństwa.

Podsumowując, książka ta jest kompletnym przewodnikiem dla czytelników i
prowadzi ich krok po kroku, jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić
imprezę sportową dla osób z dysfunkcją wzroku.
Poprzez ten poradnik chcemy ułatwić proces projektowania zajęć
sportowych i zapewnić źródło informacji wszystkim tym, którzy wychodzą z
inicjatywą zorganizowania lokalnej imprezy sportowej dla osób z
niepełnosprawnością
wzrokową,
niekoniecznie
mając
wcześniejsze
doświadczenie. Kierujemy ten przewodnik do praktyków (np. osób
pracujących z młodzieżą) i organizacji na całym świecie.
Rezultat pracy nr 2 - AudioBOOK
Nie możemy zapominać o naszej grupie docelowej, którą są osoby z
niepełnosprawnością wzrokową. Biorąc pod uwagę trudności w czytaniu,
jakie mają osoby niedowidzące, chcemy ułatwić im dostęp do informacji,
tworząc i dostosowując książkę do formatu audio. Wolontariusze ze
wszystkich organizacji partnerskich nagrali i uporządkowali audiobook w
rozdziały, aby ułatwić proces słuchania.
Następujące cele były realizowane:
Zaangażowanie
w
zajęcia
sportowe
łącznie
100
osób
z
niepełnosprawnością wzrokową, pochodzących z Rumunii, Polski, Węgier,
Portugalii, Północnej Macedonii w okresie 12 miesięcy.
Zwiększenie integracji społecznej poprzez aktywność sportową co
najmniej 100 osób z niepełnosprawnością wzrokową z Rumunii, Polski,
Portugalii, Węgier i Północnej Macedonii w ciągu 12 miesięcy.
Opracowanie Przewodnika po zajęciach sportowych dla osób z dysfunkcją
wzroku, który może być powielany przez każdą inną organizację.

PARTNERZY
ZAANGAŻO
WANI W
PROJEKT
SPORTSENSE

GENERAL
Niniejszy przewodnik został opracowany w ramach projektu SportSense
przez pięciu partnerów reprezentujących pięć różnych krajów w Europie.
Każdy z partnerów wniósł do projektu swoje doświadczenie, zasoby i wiedzę
zgromadzoną w czasie, aby osiągnąć ten rezultat. Partnerzy współpracowali i
przyczynili się do powstania tego przewodnika poprzez dzielenie się
najlepszymi praktykami i testowanie różnych aktywności sportowych, co
pomaga innym organizacjom na całym świecie.
Poznajmy bliżej pięć organizacji zaangażowanych w projekt.

RUMUNIA
Stowarzyszenie Towarzystwo Harcerskie powstało w 2011 roku. Celem
organizacji jest zachęcanie do wolontariatu i przyczynianie się do rozwoju
społeczności lokalnej, szczególnie w procesie edukacji młodzieży poprzez
działania edukacji pozaformalnej i sportu.
Z chęci pomocy młodym ludziom w rozwoju osobistym i zawodowym, ale
także w celu włączenia ich do społeczeństwa i społeczności lokalnych, z
których pochodzą, stowarzyszenie zaczęło rozwijać swoją działalność,
realizując projekty o różnej tematyce (jak sport, zdrowie, wielokulturowość,
tolerancja wobec innych, dyskryminacja, zwiększanie szans na zatrudnienie,
orientacja zawodowa), ale zachowując ten sam cel od momentu powstania pomoc młodym ludziom w ich rozwoju i kształtowaniu się jako jednostki
zaangażowane w społeczeństwo, które zachowuje i dzieli z innymi wartości
europejskie (jedność, komunikacja, tolerancja, solidarność, szacunek,
równość, komunikacja, pluralizm, pokój, demokracja, wolność).
W
ostatnich
latach
stowarzyszenie
rozwinęło
znaczącą
współpracę
międzynarodową (obecnie posiada partnerstwa z organizacjami z Chorwacji,
Czech, Hiszpanii, Słowenii, Bułgarii, Węgier, Polski, Turcji, Litwy i wielu
innych) i przeprowadziło znaczną liczbę projektów i działań wolontariackich,
wymian młodzieżowych, partnerstw strategicznych, które zaangażowały
ponad 2000 młodych ludzi z różnych społeczności w Rumunii.

POLSKA
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) jest pierwszą w
centralnej Polsce niepubliczną szkołą wyższą oferującą studia na kierunkach
związanych ze zdrowiem i medycyną, a także na kierunkach biznesowych,
pedagogicznych, psychologii, dietetyce, pedagogice i naukach społecznych.
Światowej klasy obiekt szkolny oraz znakomita atmosfera kształcenia, którą
tworzą wysoce kompetentni i najwybitniejsi specjaliści, praktycy oraz
nauczyciele akademiccy, gwarantują unikalny i ambitny program nauczania,
wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, tak pożądane w życiu
zawodowym. Studenci uczą się, jak wykorzystywać zdobyte umiejętności i
wiedzę, a także jak stale rozwijać własne zdolności i odnosić sukcesy
zawodowe.
WSBINOZ prowadzi liczne badania i projekty edukacyjne, współpracuje z
różnymi instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, ochrony zdrowia,
sportowymi i biznesowymi. Prowadzi aktywną działalność lokalną i regionalną
w zakresie organizacji konferencji i warsztatów, pracy socjalnej oraz
pozyskiwania społeczności lokalnej. Wybitni i dobrze wykwalifikowani
menedżerowie, zdeterminowani studenci i pracownicy naukowi gwarantują
jej pomyślny rozwój i zaangażowanie w różne projekty tematyczne związane z
rozwojem nowych pomysłów i usług, tworzeniem programów nauczania,
przygotowaniem
programów
kursów,
opracowaniem
materiałów
i
terminologii dla kursów tematycznych i innych.

MACEDONIA PÓŁNOCNA
Grupa młodych, doświadczonych członków klubów górskich z Veles, nie
mogąc
zrealizować
swoich
pomysłów,
celów,
motywów,
pragnień
doskonalenia wiedzy i umiejętności, a także chęci uczestniczenia w większej
liczbie akcji i utrzymywania informacji dla obywateli i studentów oraz
spotkań i wykładów, postanawia opuścić swoje macierzyste kluby i założyć
Górski Klub Sportowy Azot.
Wraz z powstaniem nowego klubu, z członkostwem w klubie, każdy członek
ma prawo do wyrażania i realizacji swoich pomysłów, jeśli są one zgodne ze
statutem stowarzyszenia. Członkowie mają prawo do pogłębiania swojej
wiedzy i umiejętności, uczestniczenia w wielu akcjach, a także mają za
zadanie promować alpinizm. Wszystkie działania, a zwłaszcza wszystkie
lekkie wycieczki są wypełnione promocjami i prelekcjami członków klubu,
które mają jeden cel: zgromadzić jak największą liczbę obywateli oraz
rekrutować i pozyskiwać nowe młode kadry.
Wyszkolić ich z wiedzy i umiejętności górskich oraz wyrobić nawyki spędzania
wolnego czasu na łonie natury, a szczególnie w górach, gdyż alpinizm jest
formą aktywnego wypoczynku i rekreacji, poprzez którą buduje się i
kształtuje zdrowego, silnego i szlachetnego członka naszej społeczności.
Naszym głównym obszarem zainteresowań jest aktywność fizyczna, która jest
wykorzystywana
jako
narzędzie
do
promowania
zdrowia,
dobrego
samopoczucia i zdrowego stylu życia. Głęboko wierzymy, że zdrowsze i
bardziej spójne społeczeństwo może być tworzone poprzez sport.
Sport jest użytecznym narzędziem edukacyjnym do budowania wspólnoty,
integracji, akceptacji, promocji praw człowieka i równości. Naszym zdaniem
wędrówki, aktywność na świeżym powietrzu, sport i edukacja są ze sobą
nierozerwalnie związane i znajdują swoje najsilniejsze połączenie w edukacji
nieformalnej.

WĘGRY
Budapest Association for International Sports (BAIS) jest opartą na
wolontariacie, kierowaną przez młodzież organizacją non-profit, której misją
jest promowanie aktywności fizycznej, aktywnego stylu życia, zrozumienia
międzykulturowego, solidarności i uczestnictwa społecznego poprzez
edukację nieformalną opartą na sporcie. Począwszy od 2015 do 2017 roku
rozwijaliśmy naszą działalność jako nieformalna grupa młodych ludzi pod
nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportowe Budapesztu (ISAB). W
grudniu 2017 roku zostaliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie non-profit
przez sąd w Budapeszcie.
Podstawowym celem naszej organizacji jest promowanie aktywności
fizycznej, zdrowego stylu życia oraz uczestnictwa w oddolnych zajęciach
sportowych wśród młodych ludzi bez względu na ich pochodzenie i status
społeczny. Naszą grupą docelową są międzynarodowi i węgierscy studenci,
młodzi profesjonaliści oraz młodzież znajdująca się w niekorzystnej sytuacji.
Poprzez
organizację
zajęć
sportowych
i
rekreacyjnych,
wymian
młodzieżowych i kursów szkoleniowych stwarzamy młodym ludziom
możliwości mobilności edukacyjnej oraz wzmacniamy wzajemne zrozumienie
i przyjaźń między nimi.
Dodatkowym celem organizacji jest łączenie lokalnych klubów sportowych i
inicjatyw oddolnych z międzynarodowymi mieszkańcami Budapesztu oraz
informowanie o wydarzeniach sportowych odbywających się w mieście. BAIS
opiera się na młodych wolontariuszach. Wielu z nich to studenci Węgierskiego
Uniwersytetu Wychowania Fizycznego, inni to młodzi profesjonaliści
zaangażowani w zarządzanie zajęciami sportowymi w czasie wolnym.
Budapesztańskie
Stowarzyszenie
Sportów
Międzynarodowych
zostało
stworzone przez młodych ludzi, którzy mają za plecami znaczące
doświadczenie międzynarodowe. Nasza organizacja ma silne stosunki
międzynarodowe i mamy duże doświadczenie w zarządzaniu projektami
międzynarodowymi. Wykorzystujemy sport do celów rozwoju społecznego,
promujemy integrację społeczną, solidarność, wzajemne zrozumienie i
aktywne obywatelstwo poprzez sport. Nasi członkowie-wolontariusze
uczestniczyli w różnych kursach szkoleniowych, seminariach, wizytach
studyjnych i wymianach młodzieży w całej Europie. Niektórzy z naszych
członków byli aktywnie zaangażowani w organizację międzynarodowych
wymian młodzieżowych i kursów szkoleniowych, podczas których rozwijali
swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami..

PORTUGALIA
FAJUB - Federacja Stowarzyszeń Młodzieżowych Bragi jest organizacją, która
politycznie reprezentuje stowarzyszenia młodzieżowe z okręgu Bragi na
poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Głównym zadaniem
FAJUB jest reprezentowanie stowarzyszeń młodzieżowych z Bragi na
spotkaniach Rady Miejskiej i Narodowej oraz obrona interesów pomiędzy
władzami publicznymi i politycznymi ruchu stowarzyszeń młodzieżowych. Ta
pozycja pozwala na aktywny udział w definiowaniu polityki młodzieżowej w
ogóle oraz w ruchu stowarzyszeniowym młodzieży.
Plan działalności FAJUB obejmuje organizację spotkań, szkoleń i imprez
sportowych dla stowarzyszeń członkowskich, zachęcanie do dzielenia się
dobrymi praktykami pracy, wykorzystanie edukacji pozaformalnej do rozwoju
umiejętności młodych ludzi oraz budowanie aktywnej, tolerancyjnej i
wspierającej się społeczności.
FAJUB zamierza podkreślić znaczenie roli stowarzyszeń w edukacji
nieformalnej młodych ludzi z Bragi, aby rozwijać ruch młodzieżowy w
regionie.

CECHY
CHARAKTERYSTY
CZNE OSÓB Z
DYSFUNKCJĄ
WZROKU

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKOWA
Według ARVO, globalnie, spośród 7,79 mld ludzi żyjących w 2020 roku, ponad
2,2 mld osób ma jakiś rodzaj upośledzenia wzroku, a około 49,1 mln osób jest
niewidomych. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje upośledzenia
wzroku według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 11 (2018) na dwie
kategorie: upośledzenie widzenia do dali i do bliży.
Zaburzenia widzenia na odległość:
Łagodne - ostrość wzroku gorsza niż 6/12 do 6/18
Umiarkowane - ostrość wzroku gorsza niż 6/18 do 6/60 Poważne - ostrość
wzroku gorsza niż 6/60 do 3/60
Ślepota - ostrość wzroku gorsza niż 3/60
Zaburzenia widzenia z bliska:
Ostrość wzroku do bliży gorsza niż N6 lub M.08 przy odległości 40 cm.
Do klasyfikacji osób z problemami wzrokowymi używa się określeń:
"słabowidzący", "słabowidzący", "niedowidzący", "niewidomy prawnie" i
"całkowicie niewidomy".
W skali globalnej głównymi przyczynami upośledzenia wzroku są:
wady refrakcji;
katarakta;
zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jaskra;
retinopatia cukrzycowa zmętnienie rogówki;
jaglica (trachoma).

O UTRACIE WZROKU
Doświadczenie związane z wadą wzroku zależy w dużej mierze od wielu
różnych aspektów życia:
dostępności działań prewencyjnych i terapeutycznych,
usług rehabilitacji wzroku;
otoczenia;
utrudnień związanych z wejściem do budynku lub dostępem do środków
transportu;
oraz innych czynników pojawiąjących się w życiu codziennym.
Małe dzieci dorastające z niepełnosprawnością wzrokową mogą doświadczać
opóźnień w rozwoju motorycznym, językowym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym. Co więcej, w obecnych systemach edukacyjnych - z których
większość nie jest w pełni dostosowana do specyficznych potrzeb dzieci
słabowidzących i niewidomych - wiele dzieci z dysfunkcją wzroku doświadcza
niższego poziomu osiągnięć edukacyjnych. Upośledzenie wzroku wpływa
również na życie dorosłych, ponieważ powoduje niższe wskaźniki
zatrudnienia i produktywności oraz wyższe wskaźniki depresji i niepokoju.
Izolacja społeczna, wyższe ryzyko upadków i złamań oraz trudności w
chodzeniu mogą zwiększać prawdopodobieństwo wczesnego znalezienia się
w domach opieki.
Wiele osób z upośledzeniem wzroku lub niewidomych może podróżować
samodzielnie. Często używane trasy mogą być wyuczone i przećwiczone, co
podnosi świadomość wśród innych pasażerów. Niektóre osoby niewidome
chodzą z przewodnikiem, niektóre chodzą przy wsparciu wyszkolonego psa
przewodnika.
GPS
lub
inne
urządzenia
orientacyjne
mogą
być
wykorzystywane jako wsparcie podczas transportu. Nawierzchnie dotykowe i
dźwiękowe sygnały drogowe wspierają mobilność osób niewidomych. Z
czasem większość osób niewidomych doskonali i rozwija swoje własne
strategie adaptacyjne we wszystkich dziedzinach życia osobistego jak i
zawodowego.

SPOŁECZNOŚĆ
Jak już wspomniano, izolacja społeczna może powodować niepokój, a nawet
depresję u każdego, dlatego integracja społeczna jest szczególnie ważna w
przypadku osób niedowidzących i niewidomych. Jak w przypadku każdej
grupy mniejszościowej, większość specjalistów zadaje sobie pytanie: czy
system segregacyjny czy zintegrowany przynosi większe korzyści osobom, do
których jest skierowany? W środowisku segregacyjnym osoby z dysfunkcją
wzroku i niewidome mogą liczyć na szczególną uwagę i mogą współpracować
z profesjonalistami, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, by
wspierać ich edukację i pracę. Mogą również spotkać się z rówieśnikami, z
którymi łatwiej im nawiązać więź ze względu na podobne doświadczenia i
wyzwania, z którymi borykają się w życiu codziennym. W przeciwieństwie do
tego, otoczenie integracyjne maluje bardziej reprezentatywny obraz
społeczeństwa, a pewne potrzeby różnych grup społecznych, takie jak
studiowanie czy praca, są uznawane i zaspokajane w społeczności
zróżnicowanej społecznie. Może to wspierać proces integracji społecznej na
wyższym poziomie. Istnieją podobne formy integracji w szkołach:
Integracja spontaniczna: gdy dzieci uczą się razem w jednej klasie, ale
potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami nie są uznawane ani
zaspokajane przez nauczyciela edukacji specjalnej.
Integracja lokalna: gdy w tej samej szkole, w której są uczniowie widzący,
znajduje się specjalna klasa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Integracja społeczna: uczniowie z niepełnosprawnością wzrokową
uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych razem z uczniami żyjącymi bez
dysfunkcji wzroku, jednak uczą się w różnych klasach.
Integracja funkcjonalna: uczniowie widzący i niewidomi uczestniczą w
większości zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych razem.
Oznacza to, że istnieje kilka poziomów i form integracji społecznej. W
niektórych przypadkach może się zdarzyć, że nawet jeśli niewidomi uczniowie
uczęszczają do tych samych klas i na te same zajęcia pozaszkolne, co ich
widzący rówieśnicy, mogą nie uczyć się od siebie nawzajem i nie nawiązywać
kontaktów, chyba że zostaną im zapewnione odpowiednie warunki - np.
nauczyciel wspierający, specjalne narzędzia i sprzęt, konstrukcja budynku.
Definicja integracji społecznej jest w zasadzie najwyższym poziomem
integracji społecznej, co oznacza, że każdy uczestnik niezależnie od wieku,
zdolności, rasy, płci itp. może współpracować na swoim własnym poziomie i
na swój własny sposób, pracując nad tym samym projektem, grając w tę samą
grę lub razem studiując ten sam przedmiot.

Przy tworzeniu środowiska integracyjnego dla osób z upośledzeniem wzroku i
niewidomych ważne jest uwzględnienie ich specyficznych potrzeb, aby
zapewnić wszystkim narzędzia umożliwiające uczestnictwo w zajęciach.
Specjalne urządzenia mogą wspierać interakcje i codzienne czynności, takie
jak książki pisane alfabetem Braille'a, audiobooki, programy komputerowe
typu text-to-speech, czytniki e-booków i inne programy elektroniczne.
Tworząc środowisko integracyjne możemy zwrócić szczególną uwagę na
miejsce, meble i sposób organizacji pomieszczeń. Przewodnicy mogą
wspierać tych, którzy tego potrzebują. Psy przewodnicy powinny mieć
możliwość przebywania w miejscach publicznych. Co najważniejsze, podczas
gier sportowych zasady muszą być dostosowane do różnych możliwości, tak
aby
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niepełnosprawności wzrokowej, i mógł cieszyć się grą, podczas gdy nikt nie
musi się powstrzymywać. Tak więc zasady fair-play dają pewność, że osoby o
różnych zdolnościach mogą rywalizować ze sobą w uczciwy sposób.

KORZYŚCI
PŁYNĄCE Z
UPRAWIANIA
SPORTU

KORZYŚCI/ZALETY FIZYCZNE
Sport i aktywność fizyczna mają wiele zalet dla wszystkich zainteresowanych,
a ich wpływ na jednostkę jest niezliczony. Uczestnictwo w sporcie i
aktywności fizycznej osób z upośledzeniem wzroku jest bardzo ważne,
ponieważ pozwala im na integrację ze społeczeństwem, kontakt z
rówieśnikami, a jednocześnie nie wyklucza ich. Osoby z upośledzeniem
wzroku czerpią wiele korzyści z uprawiania sportu, takich jak poprawa
ogólnego stanu zdrowia, integracja społeczna, równowaga, nabywanie
talentów motorycznych, komunikacja i współpraca. Korzyści te są niezbędne
w codziennym życiu.
Sport i aktywność fizyczna poprawia zdrowie naczyń krwionośnych poprzez
obniżenie tętna i ciśnienia. Sport jest wykorzystywany jako element
integrujący osoby niepełnosprawne, zarówno fizycznie i psychicznie,
ponieważ pozwala na interakcję społeczną i uczestnictwo w życiu
społecznym.
Sport pozwala każdemu na spędzanie czasu z rówieśnikami, tworzenie więzi
przyjaźni wynikające z faktu, że potrzebują oni typowego zainteresowania i
hobby. Utrzymanie równowagi jest kluczową kwestią dla osób z dysfunkcją
wzroku, ponieważ zachęca ich do integracji z otoczeniem.
Rozwijanie umiejętności motorycznych jest bardzo ważne, ponieważ zawiera
duży wpływ na niezależność i autonomię, stopień adekwatności zachowań
akomodacyjnych
oraz
jakość
życia.
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motorycznych w czynnościach życia codziennego, takich jak pisanie zadań.
Udowodniono, że ci, którzy rozwijają swoje umiejętności motoryczne i wierzą,
że są sprawni, polegają na nich i są bardziej skłonni do uczestniczenia w
aktywności fizycznej w grach i zabawach, bycia zainteresowanym w zespołach
rówieśniczych i uczestniczenia w działaniach artystycznych i sportowych..
Komunikacja jest kluczowym talentem niezbędnym w każdej sytuacji. Osoby z
dysfunkcją wzroku mają wiele alternatywnych sposobów pozwalających na
swobodną komunikację. Zrozumienie, że każda osoba komunikuje się w inny
sposób i dostosowanie się do tego pozwala na włączenie jej do wszystkich
działań.
Praca zespołowa wpływa na integracją, integracją społeczną i interakcją
między rówieśnikami. Pomaga również rozwijać umiejętności komunikacyjne
pomiędzy zespołem wspierającym, osobami z dysfunkcją wzroku oraz ich
drużyną i rówieśnikami.

Wiele dyscyplin sportowych jest dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, takich jak pływanie czy piłka nożna, jednak istnieją
również dyscypliny stworzone specjalnie z myślą o osobach z dysfunkcją
wzroku, np. goalball. W szczególności te sporty stworzone dla osób
niedowidzących powodują fizyczną i psychiczną poprawę sprawności
fizycznej i najwyższego poziomu szczęścia.

KORZYŚCI PSYCHOLOGICZNE
Ćwiczenia to znacznie więcej niż tylko wydolność aerobowa i masa
mięśniowa. Owszem, ćwiczenia mogą poprawić zdrowie fizyczne i sylwetkę,
zmniejszyć obwód talii, poprawić jakość życia seksualnego, a nawet wydłużyć
życie. Nie jest to jednak to, co zachęca większość osób do utrzymywania
aktywności.
Ludzie, którzy ćwiczą na co dzień, robią to, ponieważ daje im to ogromne
poczucie dobrego samopoczucia. Mają więcej energii w ciągu dnia, lepiej śpią
w nocy, mają lepszą pamięć, są spokojniejsi i bardziej optymistycznie
nastawieni do siebie i swojego życia. Jest to również skuteczna metoda
leczenia wielu powszechnych problemów ze zdrowiem psychicznym.
Regularne ćwiczenia mogą mieć bardzo korzystny wpływ na depresję, stany
lękowe i ADHD. Obniżają również poziom stresu, poprawiają pamięć,
wspomagają sen i poprawiają ogólny nastrój. Nie musisz być entuzjastą
fitnessu, aby czerpać z tego korzyści. Według badań, nawet niewielkie ilości
ćwiczeń mogą mieć znaczący wpływ. Możesz nauczyć się wykorzystywać
ćwiczenia jako silne narzędzie do radzenia sobie z problemami zdrowia
psychicznego, zwiększyć swoją energię i nastawienie, i uzyskać więcej z życia,
niezależnie od wieku lub poziomu sprawności fizycznej.
Profilaktyka lęków i depresji
Badania wykazały, że ćwiczenia fizyczne poprawiają nastrój i zmniejszają
objawy smutku i niepokoju. Endorfiny, czyli słynny hormon "dobrego
samopoczucia" jest wytwarzany przez mózg i rdzeń kręgowy. Wywołuje
uczucie szczęścia i euforii, a jego poziom jest zwiększany w trakcie ćwiczeń
fizycznych. Nawet umiarkowana aktywność w ciągu tygodnia może znacząco
poprawić stan smutku i niepokoju, dlatego niektórzy lekarze zalecają
rozpoczęcie planu ćwiczeń w przypadku tych problemów przed sięgnięciem
po leki.

Redukcja stresu
Kolejną psychiczną zaletą ćwiczeń jest to, że obniżają poziom stresu, co może
uczynić nas szczęśliwszymi. Zwiększenie tętna może naprawdę wyleczyć
uszkodzenia mózgu wywołane stresem poprzez zwiększenie syntezy
neurohormonów, takich jak noradrenalina, która nie tylko poprawia poznanie
i nastrój, ale także oczyszcza z mgły stresujących doświadczeń. Ćwiczenie
powoduje również, że współczulny i centralny układ nerwowy organizmu
komunikują się ze sobą, zwiększając ogólną zdolność organizmu do
reagowania na stres.
Poczucie własnej wartości i pewność siebie uległy poprawie.
Regularne ćwiczenia mogą pomóc w osiągnięciu wielu celów fizycznych,
takich jak zwiększenie wytrzymałości, zmniejszenie wagi i rozwój masy
mięśniowej. Wszystkie te osiągnięcia mogą przyczynić się do ogromnego
wzrostu poczucia własnej wartości i związanej z nim pewności siebie. Być
może nie nastawiasz się na uzyskanie lepiej dopasowanych ubrań,
szczuplejszego ciała lub zdolności do pokonywania wzniesień bez utraty
tchu. Często dzieje się to zanim jeszcze zdasz sobie z tego sprawę. To tylko
jedna z wielu korzyści płynących z aktywności fizycznej, która poprawia stan
ciała, umysłu i ducha ludzi.
Poprawa jakości snu
Ćwiczenia mogą również pomóc w uzyskaniu dobrego snu, jeśli masz
problemy z zasypianiem. Ćwiczenia fizyczne podnoszą temperaturę ciała, co
może mieć relaksujący wpływ na umysł, powodując mniej liczenia owiec i
więcej snu. Ćwiczenia pomagają również w regulacji rytmu okołodobowego,
czyli wewnętrznego budzika naszego organizmu, który reguluje, kiedy
czujemy się zmęczeni, a kiedy przebudzeni. (Chociaż poprawa snu jest
psychologiczną zaletą ćwiczeń, specjaliści od snu odradzają ćwiczenia w
porze przed snem).
Wzmocnienie pracy mózgu
Ćwiczenia fizyczne poprawiają sprawność mózgu na wiele sposobów, od
zwiększenia intelektu po poprawę pamięci. Ćwiczenia sercowo-naczyniowe,
według badań przeprowadzonych na myszach i ludziach, generują nowe
komórki mózgowe (proces znany jako neurogeneza) i poprawiają ogólną
sprawność mózgu. Pomagają również zapobiegać spadkowi zdolności
poznawczych i utracie pamięci poprzez wzmocnienie hipokampa, obszaru
mózgu odpowiedzialnego za pamięć i uczenie się.
W badaniach wykazano również, że aktywność fizyczna zwiększa kreatywność
i witalność umysłową. Jeśli więc szukasz inspiracji,
idź na spacer lub pobiegaj.

KORZYŚCI SPOŁECZNE
Osoby niepełnosprawne mają specjalne potrzeby i odczuwają potrzebę
niezależności, przynależności do grupy i bycia akceptowanym przez
społeczeństwo.
Sport stwarza ramy do nawiązywania kontaktów między ludźmi, którzy mają
takie same potrzeby i problemy oraz pomaga w nawiązywaniu nowych
znajomości. Poprzez interakcję z innymi ludźmi, którzy na co dzień borykają
się z takimi samymi trudnościami, osoby niepełnosprawne mogą zrozumieć,
że nie są same i mogą łatwo dzielić się swoimi doświadczeniami.
Często osoby niepełnosprawne mają niską samoocenę, są podatne na
depresję i izolację, ale aktywność fizyczna może przywrócić im poczucie
wartości.
Często nie ma lepszego sposobu na nawiązanie nowych znajomości niż
dołączenie do drużyny sportowej i uprawianie jakiegokolwiek sportu. Poznają
przyjaciół z różnych przedmieść, środowisk i kultur. Nauczą się tolerancji i
akceptacji oraz umiejętności budowania relacji z innymi spoza ich normalnej
kliki. Ale przede wszystkim będą czuli, że mogą należeć i budować dużą sieć
przyjaciół.
Pewność siebie i komunikacja
Sport służy jako wspaniałe narzędzie do wyrażania siebie. Dobry trener
zachęca swoich zawodników, by nie tylko stawiali sobie cele drużynowe, ale
także indywidualne. W miarę rozpoznawania postępów w umiejętnościach i
spełniania kamieni milowych, zyskują oni pewność siebie. To poprawia ich
samopoczucie, inspiruje i motywuje do tego, by starać się jak najlepiej.
Zaangażowanie w sporty drużynowe oznacza spotkanie z kolegami z drużyny,
którzy szybko mogą stać się przyjaciółmi. Wspólne zainteresowanie sportem
zbliża ludzi. Wszyscy, którzy zaprzyjaźniają się na boisku, przenoszą swoje
przyjaźnie także poza boisko. A ich koledzy z drużyny stają się ich systemami
wsparcia w ich społecznościach.
Poprzez sport można nauczyć się umiejętności komunikacji, ponieważ jest
ona kluczowa w utrzymaniu dobrze funkcjonującego zespołu. Komunikacja
nie ogranicza się do mówienia, ale polega również na odbieraniu sygnałów
niewerbalnych i aktywnym słuchaniu.

Praca zespołowa i odpowiedzialność
Praca zespołowa jest cenną umiejętnością społeczną, którą osoby z
dysfunkcją wzroku i nie tylko, będą wykorzystywać w dorosłym życiu. Poprzez
sport uczą się współpracy i tego, jak dobrze pracować z innymi. Jest to cenna
umiejętność, która jest kontynuowana na poziomie życia osobistego, kiedy
pracują ze swoimi przyjaciółmi, a później w życiu zawodowym, ze swoimi
kolegami. Każdy, kto jest częścią zespołu sportowego, ma mniejsze szanse na
działanie egoistyczne. Człowiek podejmuje lepsze decyzje, ponieważ wie, że
jego działania mogą mieć wpływ na zespół. Wraz z odpowiedzialnością
kształtuje się również umiejętność efektywnego zarządzania czasem - cenna
umiejętność, która przyniesie korzyści ludziom przez całe życie.
Poczucie wspólnoty
Wszyscy, którzy uczestniczą w sporcie mają silniejsze poczucie własnej
wartości, w naturalny sposób rozwijają poczucie przynależności do
społeczności. Zdają sobie sprawę, że sport zbliża rodzinę, przyjaciół i
sąsiadów. Sport buduje silniejsze relacje i lepsze interakcje społeczne z
każdym, kto jest zaangażowany - od rodziców, trenerów, po kolegów z
drużyny i kibiców.
Interakcje społeczne z rówieśnikami poprzez budowanie sieci przyjaźni
wzmacniają poczucie własnej wartości, co pozwala im budować niezależność
i osiągnięcia.
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ARCHERY
Łucznictwo, sport polegający na strzelaniu strzałami z łuku, albo do
nieożywionego celu, albo w polowaniu.
Od czasów prehistorycznych, łuk był główną bronią wojny i polowania na
całym świecie, z wyjątkiem Australii. Łucznictwo rekreacyjne było również
praktykowane, obok wojskowego, wśród starożytnych Egipcjan i Greków. W
czasach współczesnych jest to głównie sport wyczynowy i rekreacyjny. Osoba,
która bierze udział w łucznictwie jest zwykle nazywana łucznikiem lub
łucznikiem.
Łucznictwo dla osób z dysfunkcją wzroku jest takie samo jak łucznictwo dla
osób widzących. Wszyscy używamy łuków i strzał i strzelamy do celu. Różnica
polega na tym, że ponieważ niektórzy z nas nie widzą celu, używamy innego
rodzaju celownika, zwanego "celownikiem dotykowym". Pierwszą rzeczą,
której każdy łucznik musi się nauczyć jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie
i innym. Ponieważ niewidomi łucznicy nie widzą, czy ktoś znajduje się
pomiędzy nimi a celem, nigdy nie powinni strzelać sami.
Jeśli jesteś osobą niedowidzącą lub znasz kogoś takiego, zawsze powinieneś
zacząć przygodę z łucznictwem w klubie łuczniczym..

1 MATERIAŁY
Łuk
Łuk jest bronią używaną przez łucznika do wystrzeliwania strzał do celu. W
przeszłości był używany do polowania na zwierzęta, a nawet w czasie wojny.
Ale dziś jest on używany do sportu i rekreacji.
Cel
Cel składa się z obiektu lub kartki papieru, na której znajdują się symbole
określające poziom trudności trafienia w dany obszar.
Siatki ochronne do łucznictwa
Siatka zabezpieczająca jest umieszczona za tarczą, aby zatrzymać strzały,
które nie trafiają w cel. Nigdy nie zapominaj, że posługujesz się bronią, która
może łatwo zranić lub nawet zabić ludzi i zwierzęta.
Jesteś odpowiedzialny za swoje czyny i kiedy strzelasz z łuku musisz o tym
pamiętać. Poza względami bezpieczeństwa, siatka chroniąca przed upadkiem
pozwoli Ci zaoszczędzić wiele czasu, który mógłbyś stracić na szukanie
strzały, która zabłądziła. Szczególnie jeśli strzelasz na polu lub w lesie.
Ochraniacz na ramię
Osłona ramienia będzie najlepszym przyjacielem
twojego ochronnego sprzętu łuczniczego,
gdy zaczniesz. Bez niej możesz nabawić się
paskudnych siniaków na dolnej części
ramienia, które trzyma łuk.

Nakładka na palce
Jest to kawałek skóry lub tkaniny, który zakrywa tylko opuszki palców, które
mają kontakt z cięciwą. Jest to bardzo skuteczny sposób ochrony palców.
Jednocześnie nie trzeba wydawać dużo pieniędzy na ten sprzęt, a zakładki są
małe i dlatego łatwo je nosić przy sobie.
Ochraniacz klatki piersiowej
Ochraniacz klatki piersiowej pełni dwie ważne funkcje.
Z jednej strony, chroni klatkę piersiową przed poważnymi urazami. Pamiętaj,
że cięciwa łuku magazynuje dużą ilość energii. Kiedy zwolnisz cięciwę,
odskoczy ona do przodu z niewiarygodną prędkością, a energia zostanie
przekazana do strzały, aby ta poleciała w kierunku celu. Jednak ta energia
nadal pozostaje w cięciwie, gdy ta wystrzeli do przodu mijając twoje ciało.
Jeśli cięciwa uderzy w klatkę piersiową w tym procesie możesz doznać
poważnych obrażeń. Z drugiej strony, osłona klatki piersiowej ma inną
funkcję. Łucznictwo to głównie sport uprawiany na świeżym powietrzu, a jak
wiadomo, na zewnątrz może być bardzo wietrznie.
Burzliwe warunki sprawiają, że trudniej jest trafić w cel na większych
odległościach, więc nie chcesz zmagać się z ubraniem na zewnątrz.
Osłona klatki piersiowej utrzyma twoje ubrania pod kontrolą, tak aby nie
przeszkadzały ci w naciągu.
Pomoce adaptacyjne
Adaptive Aid jest ogólnie drewniane urządzenie, które jest regulowane do
potrzeb łucznika, to obejmuje podszewkę ich stóp i ciała, aby być ustawione
w odpowiednim kierunku, aby strzelać do celu.
Statyw
Podstawowy aparat fotograficzny lub muzyczny statyw teleskopowy (tak, że
może być przenoszony) może być po prostu przystosowany do trzymania
dotykowego urządzenia celowniczego.
Urządzenie dotykowe
Urządzenie dotykowe mocuje się do statywu i zmysłu dotyku na grzbiecie
dłoni lub ramienia poniżej łokcia. Może to być proste urządzenie lub
standardowy celownik łuczniczy wyposażony w pręt ze sprężynującym
końcem lub miękki gumowy przycisk, który zapewnia sprężyste uczucie na
grzbiecie ręki. Sprężysty charakter ma na celu zapobieganie powstawaniu
siniaków na grzbiecie ręki łucznika.

2 PERSONEL
Obserwator / Przewodnik
Po każdym strzale spotter może zgłosić łucznikowi, gdzie strzała trafiła w
tarczę. Z wyjątkiem ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, nie można
udzielać żadnej innej pomocy i nie wolno prowadzić żadnych rozmów do
momentu zakończenia rundy (6 strzał lub 3 strzały w matchu).
Po każdym strzale, łucznik może wyregulować dotykowy przyrząd celowniczy
na podstawie raportu spottera, poprzez zmianę pozycji dotykowej końcówki
celownika na dłoni lub punkcie kontaktowym. Jednakże, poza podaniem
wyniku strzału, spotter nie może pomagać w tych regulacjach.

3 ZAWODNICY
Do uprawiania tego sportu potrzebna jest tylko jedna osoba, łucznik. Ustawi
się on z pomocą przewodnika i będzie strzelał strzałami do celu,
wykorzystując swoje własne umiejętności i siły.
W porównaniu z innymi sportami, jest to sport indywidualny, w którym wyniki
zależą tylko od zawodnika, który uprawia tę grę.

4 PRZEPISY
Ten sport jest tak samo łatwy do wytłumaczenia, jak i trudny do uprawiania.
Łucznik musi używać łuku, aby trafić strzałami do celu. Musi obliczyć i
oszacować pozycję, jaką musi przyjąć podczas celowania. Łucznik otrzymuje
więcej punktów, jeśli cel zostanie trafiony w środek, a mniej punktów, jeśli cel
zostanie trafiony na zewnętrznych krawędziach.
Liczba uzyskanych punktów jest ustalana w zależności od gracza.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Nigdy nie celuj w dom sąsiada!
Cel musi znajdować się w miejscu, gdzie nie ma innych budynków lub grup
ludzi.
Użyj dobrego zabezpieczenia lub znajdź inne miejsce.
Strzelaj tylko wtedy, gdy cel jest czysty!
Chcę przez to powiedzieć: wypuszczaj strzałę tylko wtedy, gdy nikt nie stoi
przed tobą. Nawet jeśli ktoś stoi po lewej lub prawej stronie. Tak długo jak on
jest przed tobą, nie wolno ci naciągać łuku i wypuszczać strzały. Jeśli jesteś
osobą niedowidzącą i przygotowujesz się do strzału, ostrzeż ludzi wokół
siebie, zapowiadając swój następny ruch.
Wypadki zdarzają się szybko i często w domu. Proszę dbać o bezpieczeństwo
swoje i innych.

6 WNIOSKI
Łucznictwo może być wymagającym sportem, który poprawia koncentrację,
dalekowzroczność i zdolności koordynacyjne. Uprawianie tego sportu sprawi,
że poczujesz się bezpieczniej i będziesz miał więcej zręczności.
Ten sport wymaga towarzysza, który pomoże Ci zająć pozycję, umieścić cel i
zebrać strzały. W ten sposób będziesz mógł wzmocnić swoją przyjaźń z osobą,
która pomoże ci zostać łucznikiem.

BEEP BASEBALL
Baseball jest sportem drużynowym, w którym grają przeciwko sobie dwie
drużyny - drużyna broniąca (atakująca) i drużyna atakująca (broniąca). Obie
drużyny pełnią na zmianę role pałkarzy i zawodników pola. Grę rozpoczyna
"miotacz", należący do drużyny broniącej, rzucając piłkę. Inny gracz z drużyny
pałkarzy ma za zadanie uderzyć piłkę kijem. Głównym celem drużyny pałkarzy
jest uderzenie piłki tak daleko, jak to możliwe, aby zapewnić wystarczająco
dużo czasu dla kolegów z drużyny (i dla tego, który uderzył piłkę), aby
zakończyć "biegi", biegnąc całą rundę na polu przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, docierając do wszystkich czterech baz i dotykając płyty
głównej - miejsca, w którym zaczynali rundę. Na początku gry, pierwszy
zawodnik drużyny uderzającej musi bezpiecznie dotrzeć przynajmniej do
pierwszej bazy, aby później mieć szansę na ukończenie biegu.
Celem drużyny broniącej jest uniemożliwienie członkom drużyny pałkarzy
ukończenia biegu. Mogą to zrobić rzucając piłkę w taki sposób, że pałkarz
zbierze 3 strikes (błędy), lub łapiąc biegacza z piłką, lub rzucając piłkę do
łapacza zanim biegacz osiągnie bazę. Tylko jeden biegacz może zajmować
bazę w tym samym czasie.
Drużyna, która wykona najwięcej biegów wygrywa mecz.
Beep baseball to alternatywna wersja baseballu, w którą gra się piłką, która
wydaje sygnały dźwiękowe - stąd nazwa. W tej grze podobnie jak w baseballu
grają dwie przeciwne drużyny: pałkarzy i zawodników, jednak beep baseball
jest zupełnie inną grą, zaprojektowaną specjalnie dla graczy z dysfunkcją
wzroku. "Miotacz, łapacz i zawodnik grają w jednej drużynie i wspólnie dążą
do tego, aby zawodnik trafił w piłkę. Miotacz - który jest widzący - stoi 20
stóp od płyty głównej i rzuca do miejsca w torze huśtawki pałkarza po dając
mu znać, że zbliża się boisko mówiąc "set, ready, ball". Łapacz jest również
widzący. Batter dostaje cztery swinging strikes i jeden take. W ramach
zespołu polecającego, jest również jeden lub dwóch widzących graczy o
nazwie "spotter", który krzyczy numer wskazujący strefę pola, gdzie piłka
wylądowała. Zamiast czterech, istnieją dwie bazy (pierwsza i trzecia), które są,
które emitują dźwięk pikania, są wyłaniające się z ziemi jako "miękkie słupy".
Mecz trwa sześć inningów i cztery uderzenia, przez około 90 minut. Poza
spotterami, łapaczem i uderzającym wszyscy, którzy nie są niewidomi, noszą
opaski na oczy, aby zapewnić uczciwą grę niezależnie od poziomu wady
wzroku.

1 MATERIAŁY
Gra odbywa się na zewnątrz na zewnętrznym boisku trawiastym - ale dzięki
wyposażeniu może być również rozgrywana na każdym zewnętrznym boisku
sportowym. Do dwóch baz potrzebne są wysokie na 1,5 metra specjalne
brzęczące podstawy, które w większości mają piankowe wnętrza z
elektroniką, która powoduje ich jednostajne brzęczenie. Dla zapewnienia fair
play stosuje się opaski na oczy, a gra toczy się specjalnymi, brzęczącymi,
przerośniętymi softballami.
Poniżej przedstawiamy standardowe wymagania dotyczące baz:
- Bazy powinny być umieszczone 30 metrów od płyty głównej i 3 metry na
terenie faulowym odpowiednio w dół pierwszej i trzeciej linii bazowej.
- WYSOKOŚĆ: minimum 122 centymetry - maksimum 137 centymetrów.
- ŚREDNICA: 20 centymetrów + lub - 2 centymetry odchylenia.
- KSZTAŁT: Jednakowy od góry do dołu.
- WAGA: Maksymalnie 2 kilogramy.
- MATERIAŁ POKRYCIA: Vinyl (pierwszy wybór) Canvas (drugi wybór).
- POŁOŻENIE URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO: 91 centymetrów nad ziemią + lub
- 4 centymetry.
- CZĘSTOTLIWOŚĆ DŹWIĘKU: Zmienna wysokość dźwięku.
- POZIOM DŹWIĘKU (GŁOŚNOŚĆ): Średni (regulowany).
- URZĄDZENIA PRZECIWWIATROWE: Magnesy, rzepy, wszelkie inne środki
wyznaczone i zaakceptowane przez NBBA.

2 PERSONEL
Sędziami meczu są główny sędzia oraz jeden lub dwóch sędziów boiskowych.
Każdy sędzia ma prawo nakazać zawodnikowi, trenerowi, pracownikowi
drużyny, widzowi lub innym osobom zrobienie lub powstrzymanie się od
robienia czegokolwiek, co ma wpływ na stosowanie niniejszych przepisów lub
na przebieg gry, a także egzekwować przepisowe kary. Inni urzędnicy gry
mogą obejmować oficjalnego sędziego punktowego, operatora bazy
(opcjonalnie), oraz sędziów bazy. Jeżeli nie ma osoby dostępnej do
prowadzenia wyników, która nie jest związana z żadną z grających drużyn,
oficjalnym sędzią punktowym będzie sędzia punktowy drużyny gospodarzy.
Operator bazy to osoba, która włącza dźwięk bazy, gdy jest to potrzebne.
Oprócz oficjeli, w przypadku większego wydarzenia, powinna być dostępna
obsługa medyczna.

3 ZAWODNICY
W polu (defensywa) jest 6 graczy, którzy grają
na boisku z zawiązanymi oczami i jeden lub
dwóch spotterów, którzy są odślepiani.
W drużynie pałkarzy, miotacz
(który rzuca piłkę) i łapacz są widziani,
pałkarze są zasłonięci.

4 PRZEPISY
"Jest miotacz, pałkarz i zawodnicy. Uderzający biegną do bazy po uderzeniu
piłki. Ale, istnieją znaczące różnice od baseballu, począwszy od sprzętu i pola,
na którym grają.
Sport nosi nazwę od samej piłki, miękkiej piłki wielkości zmodyfikowanej tak,
aby zawierała brzęczyk, który wydaje sygnały dźwiękowe przy wysokim skoku
trzy razy na sekundę.
Miotacz, łapacz i uderzający są w tej samej drużynie, pracując razem w celu
uzyskania trafienia piłki przez uderzającego. Miotacz - który jest widzący stoi 20 stóp od płyty głównej i rzuca do miejsca na ścieżce huśtawki pałkarza
po dając mu znać, że zbliża się boisko mówiąc "set, ready, ball". Pałkarz
dostaje cztery swinging strikes i jeden take.
Aby uderzyć piłkę w grze, pałkarz musi umieścić go między pierwszym i
trzecim linii bazowych - jak w baseballu - ale musi również podróżować
przeszłości 40-stopowy znak. Gdy gracz trafi piłkę fair, dwie rzeczy dzieją się
jednocześnie. Sędzia pstryka przełącznikiem w losowym kierunku, aby
aktywować brzęczenie w pierwszej lub trzeciej bazie - czterostopowe pylony z
pianki znajdujące się 100 stóp od płyty głównej - wskazujące, w którym
kierunku musi biec pałkarz.
W międzyczasie, obserwator na boisku wykrzykuje liczbę wskazującą strefę
pola, w którą trafiła piłka. Sześciu zawodników korzysta z tych informacji, a
także z sygnału dźwiękowego samej piłki, próbując ją odszukać.
- Proces ten obejmuje wiele nurkowania i komunikacji w celu uniknięcia
kolizji. Jeśli uda im się zabezpieczyć piłkę, zanim biegacz dotknie bazy, jest to
out. Jeśli biegacz dotrze do bazy jako pierwszy, to jest bieg."
"Kiedy pałkarz uderza w piłkę, operator bazy włącza jedną z dwóch baz
(pierwszą lub trzecią), do której pałkarz ma pobiec. Jeśli pałkarz dotknie bazy,
zanim fielder może odebrać piłkę, drużyna ofensywna zdobywa bieg. Potrzeba
czterech uderzeń, aby pałkarz został wyautowany. Jeśli piłka wyjdzie poza
dwie linie bazowe lub nie pokona odległości co najmniej 12 m (40 stóp), jest
faulowana i liczona jako strike, chyba że jest to potencjalny czwarty strike, w
którym to przypadku liczenie zostaje zachowane i pałkarz po prostu wykonuje
swing ponownie. Jeśli uderzona piłka pokona w powietrzu co najmniej 170
stóp (52 m) nad terytorium fair, zanim się zatrzyma, jest to, po deklaracji
sędziego, home run. Jeśli piłka przestanie brzęczeć lub jeśli uderzy w
miotacza i stanie się "martwą piłką",
liczenie jest resetowane i pałkarz
ponownie wykonuje swing.

Martwa" piłka nie może być dotknięta. Jeżeli zostanie dotknięta, mówi się, że
jest z powrotem w grze i out musi być odnotowany.
Spotter lub spotterzy wywołują numer, aby zasygnalizować, do której części
boiska zmierza piłka. Ogólnie rzecz biorąc, środek outfield jest oznaczony
numerem 6, a każda strona, lewa i prawa, jest ponumerowana od 1 do 5 w
lustrzanym odbiciu. Spotter nie może powiedzieć nic poza ponumerowanym
obszarem na boisku, a dwóch spotterów nie może podjąć decyzji o tym
samym zagraniu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych przypadków, bieg zostaje
zaliczony. Fielders głowa w kierunku tej sekcji i słuchać, gdzie piłka jest
konkretnie, często nurkowania na ziemię, aby go dostać. Gdy fielder odbierze
piłkę zanim pałkarz dotrze do bazy, pałkarz jest out. W rzadkich przypadkach,
gdy fielder złapie piłkę w powietrzu, zanim dotknie ziemi lub innych
przedmiotów, strona jest automatycznie wycofana i rozpoczyna się następna
połowa inningu. Spotter musi również pilnować, aby nikt nie zderzył się.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Ta gra może być niebezpieczne grać bez odpowiedniego przygotowania, jak
to obejmuje rzucanie, uderzanie i łapanie piłki i bieganie z zawiązanymi
oczami. Kiedy chodzi o imprezę rekreacyjną i początkujący gracze próbują
swoich sił w tej grze, ważne jest, aby poświęcić czas na poznanie zasad gry,
zapoznanie się z miejscem gry, kierunkami baz oraz aby drużyny ćwiczyły
skuteczną komunikację, szczególnie w przypadku zawodników próbujących
złapać piłkę. Dodatkowo, zaangażowanie widzących wolontariuszy i
doświadczonych graczy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa. W
przypadku urazów powinna być dostępna pomoc medyczna..

6 WNIOSKI
Jest to wyjątkowa gra zespołowa, która może silnie wzmocnić więzi między
graczami, może sprzyjać integracji społecznej między osobami widzącymi,
niewidomymi i niedowidzącymi. Ta gra poprawia umiejętności komunikacji i
współpracy, ponieważ ciągła komunikacja jest potrzebna między członkami
drużyny, aby zdobyć punkty i nie zrobić sobie krzywdy, biegnąc do siebie.
Podczas gdy celem gry jest zbieranie punktów. Głównym celem jest dobra
zabawa i czerpanie radości z aktywności społecznej oraz odczuwanie radości
z uprawiania sportu.

BOWLING
Bowling, zwany także tenpins, jest grą, w której ciężka kula jest toczona w dół
długiego, wąskiego toru w kierunku grupy obiektów zwanych pinami. Celem
jest strącenie większej liczby kręgli niż przeciwnik.
Gra w kręgle to rozrywka w domu, którą można się cieszyć w piątkowy
wieczór z przyjaciółmi lub w deszczowe niedzielne popołudnie z wnukami.
Gra w kręgle przez osoby niewidome jest nie tylko możliwa, ale również
bardzo
konkurencyjna.
Niewidomi
i
niedowidzący
sportowcy
mogą
rywalizować w kręgle za pomocą jednej z dwóch metod adaptacyjnych:
prowadzenia wzrokowego lub szyny prowadzącej.
Jest ona łatwo przystosowana dla osób doświadczających utraty wzroku.
Adaptacje dla niewidomych kręgle obejmują dotykowe oznakowanie kul do
kręgli, o osobę, która jest widząca służyć jako pin caller, a korzystanie z
niewidomych kręgle szyny. Ponieważ wielu graczy posiada własne kule do gry
w kręgle, kręglarze mogą oznaczać swoje kule taśmą dotykową lub
specyficznymi rysami i zadrapaniami. Ich kula może być następnie
zidentyfikowany, gdy pojawi się na powrót kuli.

1 MATERIAŁY
Boisko do gry
Gra jest rozgrywana w pomieszczeniach zamkniętych na drewnianych lub
syntetycznych torach o maksymalnych wymiarach 19,17 metra długości i 107
centymetrów szerokości. Powierzchnia, pokryta lakierem lub materiałem typu
plastik, musi być pozbawiona ciągłych rowków. Odległość od linii faulu, poza
którą gracz nie może się prześlizgnąć podczas podawania piłki, do środka
miejsca, na którym stoi headpin wynosi 18,3 metra. Podejście do linii faulu ma
minimalną długość 4,6 metra.
Kołki
Kołki mają wysokość 38 centymetrów i są ułożone w trójkątną formację z
punktem lub kołkiem nr 1 na czele formacji zwróconym w stronę kręglarza.
Środki punktów pinów są oddalone od siebie o 30,5 centymetra. Kołki mają
rdzeń z laminowanego drewna pokrytego powłoką z tworzywa sztucznego.
Waga waha się pomiędzy 1,6 a 1,7 kilograma.

Kula
Kula jest wykonana z niemetalicznego materiału - twardej gumy, poliestru lub
uretanu - o obwodzie 68,6 centymetrów i wadze 7,3 kilograma. Nie określono
minimalnej wagi.
Szyna prowadząca
Szyny prowadzące mogą być pomocne zarówno przy podchodzeniu, jak i
dostawie. Te lekkie rurowe szyny metalowe są proste w montażu i mogą
pomóc w prowadzeniu Cię prosto do szpilek. Są one łatwe do montażu,
demontażu i przechowywania. Waga kulek do kręgli utrzymuje szyny
prowadzące w miejscu na podejściu do kręgli, a oni mogą być
wykorzystywane w każdym centrum bowlingu bez szkody dla pasów lub
zakłócając działanie automatycznego sprzętu bowlingu. W zależności od tego,
czy kręglarz jest prawo- czy leworęczny, szyny biegną obok torów i sięgają od
linii faulu do strefy dla widzów. Gracz porusza jedną ręką wzdłuż szyny
prowadzącej, a drugą wypuszcza kulę, śledząc swoje położenie początkowe w
stosunku do szyny prowadzącej. Ponieważ szyna prowadząca jest ustawiona
tak, aby biegła prosto wzdłuż pierwszej deski poza szerokością toru, bowler
może stwierdzić, czy kula jest wypuszczana na środku toru, czy na jednej z
krawędzi.

2 PERSONEL
Pin Caller
Aby pomóc kręglarzowi, który jest niewidomy lub niedowidzący, konieczne
jest, aby osoba widząca nazywała, gdzie uderzyła kula, ile kręgli zostało
strąconych i wskazywała kręgle, które pozostały. Informacja ta mówi
bowlerowi, gdzie ma toczyć następną kulę lub jak zmodyfikować dostawę.

3 ZAWODNICY
Sportowcy zostaną sklasyfikowani jako B1, B2 lub B3. Zawodnicy w kategorii
B1 i B2 mają największe wady wzroku. Zawodnicy B1 i B2 muszą mieć
asystenta, który będzie podawał kule i udzielał porad słownych. Gracze B3
mogą również mieć asystenta, ale kule muszą brać sami. Gracze B1 muszą
również nosić okulary. Można uprawiać ten sport zarówno samodzielnie w
celach rekreacyjnych, jak i w drużynie podczas zawodów sportowych. aby
zakwalifikować się jako drużyna niewidomych kręglarzy, drużyna musi mieć
co najmniej trzech niewidomych kręglarzy.

4 ZASADY
Dziesięć ramek składa się na grę Tenpins. Na każdą ramkę dozwolone są dwie
dostawy (przetoczenia kuli), a celem jest strącenie wszystkich kręgli przy
pierwszej dostawie, aby uzyskać strike. Jeśli po pierwszej dostawie pozostaną
kołki, usuwa się opadłe lub "martwe" drewno i zezwala się na drugą dostawę.
spare jest rejestrowany, jeśli wszystkie pozostałe piny są wbite. Przy pierwszej
bili, rozbicie może nastąpić, gdy dwa lub więcej kręgli pozostaje w pozycji
stojącej, oddzielonych przynajmniej jednym upadającym kręglem. Wyjście
poza linię faulu jest faulem i traci się wszystkie kręgliki strącone w tym
podaniu. Po każdej stronie toru znajdują się zapadnięte rynny; bila, która
wpadnie do jednej z nich jest bilą rynnową i jest poza grą, co skutkuje utratą
jednej dostawy.
Strike i spare liczą 10 kręgli, plus dodatkowe kręgle zdobyte przy następnych
dwóch (po strike'u) lub jednym (po spare'ie) uderzeniu. Jeśli gracz zanotuje
dwa striki z rzędu (double), liczy 20 kręgli w pierwszej ramce plus liczbę
kręgli, które strącił przy pierwszym podaniu w trzeciej ramce. Doskonała gra
wynosi 300 punktów i składa się z 12 kolejnych uderzeń, z dwoma
dodatkowymi dostawami dozwolonymi w dziesiątej lub ostatniej ramce
(jedna dodatkowa dostawa po spare).

5 BEZPIECZEŃSTWO
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas gry w kręgle,
zespół pracowników musi zostać poinformowany o wyjściach awaryjnych w
budynku, w którym odbywają się zajęcia. Ponadto, zespół pracowników
będzie musiał nadzorować graczy i ich asystentów podczas meczu, aby nie
odnieśli obrażeń i aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych zdarzeń.

6 WNIOSKI
Kręgle to fantastyczne zajęcie dla osób o różnych zdolnościach, a kręgle dla
niewidomych
okazały
się
bardzo
popularne
przy
minimalnych
dostosowaniach. Niewidomi kręglarze mogą rywalizować z widzącymi
kręglarzami, korzystając z widzącego przewodnika lub szyn prowadzących.
Kręgle są wykorzystywane od pokoleń do ćwiczeń, relaksu, spotkań
towarzyskich i zabawy, i pozostają popularne do dziś.

BOWLS
Bowls jest wariantem gry w boules (włoski Boccia), które w swojej ogólnej
formie są starożytnego lub prehistorycznego pochodzenia. Starożytne greckie
warianty są rejestrowane, które obejmowały rzucanie lekkich przedmiotów
(takich jak płaskie kamienie, monety, a później także kamienne kule) na jak
największą odległość. Aspekt podrzucania kulek, aby zbliżyć się do celu jak
najbliżej, jest odnotowany w starożytnym Rzymie. Gra ta została
rozpowszechniona w rzymskiej Galii przez żołnierzy lub marynarzy. Rzymski
nagrobek we Florencji pokazuje ludzi grających w tę grę, schylając się, aby
zmierzyć punkty.
Kręgle trawiaste są zazwyczaj rozgrywane na dużym, prostokątnym, dokładnie
wypoziomowanym i wypielęgnowanym trawiastym lub syntetycznym podłożu
zwanym bowling green, które jest podzielone na równoległe pasy gry zwane
lodowiskami. W najprostszej konkurencji, single, jeden z dwóch przeciwników
rzuca monetą, aby zobaczyć, kto wygrywa "matę" i rozpoczyna segment
konkurencji (w języku bowling, "koniec"), umieszczając matę i toczenia jack
do drugiego końca zieleni, aby służyć jako cel. Po zatrzymaniu się, podnośnik
jest ustawiany na środku lodowiska, a gracze na zmianę toczą swoje kręgle z
maty w kierunku podnośnika, budując w ten sposób "głowę".
Kula może wykraczać poza granice lodowiska, ale aby pozostać w grze, musi
zatrzymać się w granicach lodowiska. Misy wpadające do rowu są martwe i
usuwane z gry, z wyjątkiem sytuacji, gdy jedna z nich "dotknęła" po drodze
podnośnika. "Dotknięcia" są zaznaczane kredą i pozostają w grze, nawet jeśli
wpadną do rowu. Podobnie, jeśli walet zostanie wbity do rowu, jest nadal
żywy, chyba że znajdzie się poza boiskiem, co skutkuje "martwym" końcem,
który jest powtarzany, chociaż zgodnie z międzynarodowymi zasadami, walet
jest "respotowany" na środek lodowiska i koniec jest kontynuowany. Po tym,
jak każdy zawodnik dostarczy wszystkie swoje miski (po cztery w singlu i
parze, po trzy w trójkach i po dwie w czwórkach), określa się odległość misek
najbliżej podnośnika (podnośnik może być przesunięty) i przyznaje się
punkty, zwane "strzałami", za każdą miskę, która znajduje się bliżej
podnośnika niż miski przeciwnika. Na przykład, jeśli zawodnik wykonał dwa
kręgle bliżej podnośnika niż jego przeciwnik, otrzymuje dwa strzały.
Ćwiczenie to jest następnie powtarzane dla następnego końca, gra w kręgle
zazwyczaj składa się z dwudziestu jeden końców.
Trawnik bowls są rozgrywane na trawie i różnice od zieleni do zieleni są
powszechne. Greens są we wszystkich kształtach i rozmiarach: najbardziej
powszechne są szybkie, wolne, duże korony, małe korony.

W bowls gra się na ogół w bardzo dobrym duchu, nawet na najwyższym
profesjonalnym poziomie, a uznanie dla sukcesów przeciwników i bliskich
porażek jest czymś normalnym.
Chociaż ta zręczna i fascynująca gra jest znana od wieków, dopiero w 1959 r.
w Szkocji zaczęto kręcić kręgle dla niewidomych.
Dziś używamy "metody zegarowej". Marker", który znajduje się za "jack'iem",
wskazuje osobom znajdującym się na końcu maty, pod jakim kątem i w jakiej
odległości od "jack'a" zatrzymała się misa. Jacka" jest środkiem zegara. Tak
więc, godzina szósta będzie z przodu, a dwunasta z tyłu, przy czym wszystkie
inne pozycje są względne w stosunku do zegara. Z informacji podanych przez
"marker" gracz może zbudować mentalny obraz "głowy" (obszar wokół
podnośnika), znając dokładnie pozycję każdej z czasz.
Jedynym małym ustępstwem na rzecz graczy niewidomych jest to, że pod
matą przebiega cienka biała środkowa struna, która jest przymocowana na
obu końcach. Ma to na celu ułatwienie bowlerowi oceny kąta dla wymaganej
ilości zieleni.
Te drobne zmiany umożliwiają wspólną grę osobom niewidomym i widzącym,
ponieważ nie zmieniają w żaden sposób podstawowej gry (ani zasad Bowls
England).
Od początku maja do końca września gra się na zewnątrz na trawie, następnie
przez resztę roku gra się w pomieszczeniach na dywanie.

1 MATERIAŁY
Jak już mówiliśmy, od początku maja do końca września gra się na zewnątrz
na trawie, a przez resztę roku w pomieszczeniach zamkniętych na dywanie.
Dla zawodów bowls, jest specjalny kort, ale jeśli jest to gra dla hobby, może
być wykonane na zewnątrz w każdym zielonym podwórku. Potrzebny sprzęt
to:
Miski (mamy więcej niż jedną miskę i wszystkie są inne)
Ubranie do gry w kręgle
Buty do gry w kręgle
Torby na miski
uchwyt do kręgli
Rękawica
Różne akcesoria do gry w kręgle
Następnie, jeśli gra odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, istnieją
specjalnie wykonane dywany ze sztucznej trawy,
jak również specjalnie zaprojektowane dywany.

2 PERSONEL
As in any sport, also for Bowls, especially when it comes to athletes with
visual disabilities, additional personel jest potrzebny/wymagany. To znaczy,
oprócz sędziów i urzędników, którzy są obowiązkowi na każdym rodzaju
meczu i obserwują mecz, decydują o punktach i błędach, potrzebny jest
również lekarz i inny personel medyczny. Oprócz nich, każdy z
uczestniczących zawodników ma swoją własną eskortę, która pomaga mu
dotrzeć do miejsca, z którego rzucane są piłki oraz wyjaśnia i mówi mu co,
gdzie i jak ma rzucać. Oczywiście, w takich sportach drużynowych potrzebny
jest trener, który prowadzi drużynę i trenuje.

3 ZAWODNICY
Najmniejsza liczba uczestników to 4 osoby, co czyni tę dyscyplinę sportową
sportem drużynowym.
Drużyny składają się z czterech zawodników, bez zasady płci. Drużyna może
mieć maksymalnie 8 graczy w składzie. Drużyny mogą grać w cztery osoby (4)
w pierwszej grze, a następnie w następnej grze w nowy zestaw graczy. Nowy
zestaw graczy może składać się z jednego (1) nowego kręglarza lub czterech
(4) nowych kręglarzy.
Przygotowania do oficjalnych meczów to wcześniejsze treningi, gra z
przyjaciółmi w parkach, aby drużyna zyskała jednorodność, doświadczenie do
rywalizacji z innymi drużynami.

4 PRZEPISY
Kluby bowlingowe dla osób niewidomych i niedowidzących nie mogą
funkcjonować bez pomocy w pełni widzących wolontariuszy, dlatego też
zawsze istnieje zapotrzebowanie na wolontariuszy w lokalnych klubach i
zdecydowanie warto zbadać, czy chcesz zostać wolontariuszem.
Jest to gra wymagająca ogromnych umiejętności, w której wykorzystuje się tę
samą zieleń, co w przypadku graczy widzących, a także te same kule, ubrania
i sprzęt.
Bowls for the Blind and Visually Impaired stosuje się
Angielskiego Stowarzyszenia Bowls, z niewielkimi zmianami.

do

przepisów

Jednym z takich wariantów jest użycie cienkiego paska lub sznurka, który
biegnie od rowu do rowu wzdłuż środka toru, co pozwala kręglarzowi lepiej
określić kąt w oparciu o niezbędną odległość.
Kiedy podnośnik (mniejsza kula) ląduje, jest przenoszony na ten sznurek, a
pomocnik musi poinformować gracza o odległości podnośnika od maty.
Kiedy miska spocznie, odległość miski od podnośnika jest podawana w
jardach, stopach i calach. Pomocnik musi również poinformować gracza o
pozycji miski w stosunku do podnośnika, używając wskazówek zegara; na
przykład, godzina 12 oznaczałaby, że miska znajduje się za podnośnikiem.
Wszyscy gracze muszą stać za podnośnikiem lub matą, tak aby nie rozpraszać
graczy, a obserwatorzy muszą zachować ciszę. Gra określa również, że poza
sznurkami centrującymi nie należy używać żadnych innych mechanicznych,
widocznych pomocy.
Doświadczeni gracze niewidomi i niedowidzący są niezwykle utalentowani. Z
pewnością najlepsi na świecie są w stanie zmierzyć się nawet z najlepszymi
widzącymi graczami w kręgle na poziomie klubowym.

5 BEZPIECZEŃSTWO
W każdej grze sportowej obowiązują zasady bezpieczeństwa, których należy
przestrzegać, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji i urazów zarówno u
zawodników, jak i publiczności. Jakie są środki bezpieczeństwa, które musimy
stosować podczas gry w kręgle?
Oto kilka wskazówek, które mogą być przestrzegane w zakresie prawidłowych
technik gry, aby zmniejszyć liczbę urazów:
- Podnieś kulę obiema rękami.
- Używaj odpowiedniego obuwia do gry w kręgle.
- Nie wchodź na pole gry w trakcie meczu.
- Poczekaj, aż kule wrócą.
- Graj w grę z odpowiednią etykietą.
- Graj tak, aby wygrać, ale bądź łaskawym przegranym.
- Dobre sportowe zachowanie jest zawsze kluczem do udanej gry.

6 WNIOSKI
Dlaczego osoby z dysfunkcją wzroku powinny zacząć grać w kręgle w Twojej
społeczności? Ponieważ:
Większość ludzi przyszła do bowls z innych sportów wyczynowych, ponieważ
bowls daje możliwość kontynuowania radości z
rywalizacji i zespołowych aspektów sportu.

Osoby o różnym poziomie umiejętności były w stanie w pełni uczestniczyć i
cieszyć się wydarzeniem dzięki bowls.
Wiele osób posiadało negatywne stereotypy na temat gry w bowls (które są
również powszechne w społeczeństwie), które mogły być obalone tylko przez
bezpośrednie doświadczenie, takie jak funkcja społeczna lub wprowadzenie
do gry w bowls przez przyjaciela/sąsiada.
Wiele osób opisywało siebie jako bowlingowców w sensie znalezienia się w
sytuacji, w której zdali sobie sprawę, że "osoby z zewnątrz" nie rozumieją i z
pogardą traktują to, co robią i lubią.
Uczestnicy bowlingu, podobnie jak członkowie wielu innych sportów i zajęć
mniejszościowych, uważali czasem, że osoby nie uprawiające bowlingu nie
rozumieją i nie doceniają korzyści płynących z gry w bowling. W pewnym
stopniu ugruntowało to ich tożsamość jako "kręglarzy" i wytworzyło poczucie
solidarności z innymi członkami, co może być wielkim zasobem dla
organizacji, jeśli jest właściwie zarządzane.
Bowls jest sportem o pewnych unikalnych cechach, w tym o zdolności do
zapewnienia możliwości uczestnictwa osobom w każdym wieku i o różnych
umiejętnościach.
Bowls daje wiele możliwości nawiązywania relacji społecznych i przyjaźni, co
przyczynia się do ogólnego dobrego samopoczucia.
Wyniki badania wskazały, że najważniejszymi motywami zaangażowania w
kręgle są poczucie koleżeństwa i przynależności, które wynika z bycia
członkiem sportu zespołowego, a także więzi społeczne, które zapewnia gra w
kręgle, przy czym oba te czynniki są większe w przypadku kobiet niż
mężczyzn.
Ponadto, aktywność ta daje wiele korzyści psychicznych i fizycznych, które
mogą poprawić jakość codziennego życia.
Bowling sprzyja nawiązywaniu trwałych przyjaźni, które są zazwyczaj ważnym
elementem sieci wsparcia społecznego dla osób starszych, które straciły
towarzysza.
Gra w kręgle może być świetną zabawą w rodzinnym gronie.
Bowls pozwala graczom o różnej sprawności fizycznej rywalizować ze sobą w
ramach zintegrowanej możliwości uprawiania sportu.
Stan zdrowia fizycznego i psychicznego nie różni się w zależności od poziomu
aktywności (z wyjątkiem kręglarzy, którzy uczęszczają na zajęcia ponad 20
godzin tygodniowo, wykazujących lepszy stan zdrowia fizycznego), co
sugeruje, że każdy poziom zaangażowania w kręgle jest korzystny zarówno
dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

CHESS
Szachy to jedna z najstarszych i najbardziej popularnych gier planszowych,
rozgrywana
przez
dwóch
przeciwników
na
szachownicy
specjalnie
skonstruowanymi bierkami w kontrastujących kolorach, najczęściej białym i
czarnym. Po pierwszym ruchu białych, gracze na zmianę wykonują ruchy
zgodnie z ustalonymi zasadami, dążąc do tego, by doprowadzić główną figurę
przeciwnika, króla, do szachu - pozycji, w której niemożliwe jest uniknięcie
przejęcia.
Szachy rozwinęły się w Indiach w VI wieku naszej ery i do X wieku
rozprzestrzeniły się z Azji na Bliski Wschód i Europę. Ze względu na swoją
popularność wśród szlachty, szachy są nazywane "królewską grą" od co
najmniej XV wieku. Zasady i scenografia ewoluowały stopniowo, aż do
osiągnięcia dzisiejszych standardów na początku XIX wieku. Szachy, dawniej
intelektualna rozrywka preferowana przez klasy wyższe, w XX wieku zyskały
na popularności, gdy profesjonalni i sponsorowani przez państwo gracze
walczyli o oficjalnie uznawany tytuł mistrza świata i bogatsze nagrody
turniejowe. Turnieje szachowe, korespondencyjne gry pocztowe i szachy
internetowe są obecnie popularne wśród mężczyzn, kobiet i dzieci na całym
świecie.
Istnieje kilka odmian szachów, z których każda zmienia jedną lub więcej
zasad gry w szachy. Szachy na ślepo, z drugiej strony, nie jest odmianą, a
wszystkie zasady standardowej gry w szachy nadal mają zastosowanie, ale
jest twist.
Szachy z zasłoniętymi oczami to dokładnie to, na co wygląda: jeden (lub obaj)
z graczy ma zasłonięte oczy lub nie widzi planszy i pionków. Zamiast
poruszać figurami, jak zwykle, do przekazywania ruchów używa się notacji
szachowej. Oznacza to, że niewidomy gracz musi utrzymywać mentalną
lokalizację całej planszy i wszystkich pionków przez całą grę!
Oczywiście, nie jest to coś, co szachista może nabyć szybko i wymaga to
znacznego wysiłku i talentu. Wielu profesjonalistów uważa, że nauka gry w
szachy na ślepo może pomóc w normalnych grach, ponieważ poprawia ogólną
świadomość planszy i zdolność do rozpoznawania wzorców i strategii. Logika
jest dobra: jeśli możesz wykonać te zadania i rozegrać całą partię mając
zasłonięte oczy, wyobraź sobie, o ile łatwiej jest rozegrać partię, gdy widzisz
planszę!

1 MATERIAŁY
Plansza szachowa składa się z 64 kwadratów i posiada następujące
modyfikacje:
- Mierzy co najmniej 20 cm na 20 cm,
- czarne kwadraty są lekko podniesione,
- w każdym kwadracie znajduje się otwór zabezpieczający,
- Wymagania dla klocków są następujące:
Wszystkie
są
wyposażone
w
kołek,
który
pasuje
do
otworu
zabezpieczającego planszy,
- Wszystkie są projektu Staunton, a czarne elementy są specjalnie oznaczone.
W rezultacie gracze mogą określić, czy element znajduje się na czarnym czy
białym kwadracie, dotykając podniesionych lub opuszczonych kwadratów.
Mogą stwierdzić, czy bierka jest pionkiem, wieszczem, gońcem, rycerzem,
królową lub królem, dotykając jej kształtu. Kontakt kołka z figurami pomaga
graczowi w odróżnieniu białych i czarnych figur. W rezultacie, gracz ma jasny
umysłowy obraz swojej pozycji na planszy. Jest teraz przygotowany, aby
stawić czoła każdemu przeciwnikowi, widzącemu lub nie.
Po każdym ruchu, osoba niedowidząca musi głośno ogłosić swój ruch, tak aby
jej przeciwnik był świadomy działania. Gracz niedowidzący zapisuje ruchy w
alfabecie Braille'a lub nagrywa je na magnetofonie zamiast zapisywać je na
arkuszu wyników.
Oprócz dostosowanej planszy do gry, gracze potrzebują zegara szachowego z
głosem, który wskazuje graczom pozostały czas gry. Zegar ten jest niezbędny,
ponieważ informuje osobę z dysfunkcją wzroku o stanie gry oraz o tym, ile
czasu pozostało jej do końca partii.

2 PERSONEL
W tym sporcie potrzebna jest osoba do roli obserwatora, który będzie śledził
ruchy zawodników i upewniał się, że przestrzegają oni zasad gry.
Ważne jest, aby obserwator punktował i dołączał do jurorów w przypadku
zawodów.
Rolą jurorów jest podejmowanie decyzji w przypadku rundy szachowej. To oni
wyłaniają zwycięzcę i ustalają, które mecze zostaną rozegrane w ramach
zawodów.
Rozgrywane partie i zwycięzcy są monitorowani
przez osobę, która punktuje rankingi i zmienia
pozycje zawodników, za każdym razem,
gdy jury podejmuje decyzję.

3 ZAWODNICY
Szachy są grą indywidualną. W przeciwieństwie do łucznictwa, gdzie jest się
jedyną osobą, w szachach trzeba grać przeciwko przeciwnikowi. Dwóch
graczy rywalizuje ze sobą, a celem jest zdobycie króla przeciwnika.

4 PRZEPISY
Zgodnie z przepisami szachowymi FIDE:
Po konsultacji z arbitrem organizator jest uprawniony do wprowadzenia
następujących przepisów zgodnie z warunkami lokalnymi. W konkurencyjnej
grze w szachy z udziałem zawodników widzących i niedowidzących (prawnie
niewidomych), każdy z zawodników może zażądać użycia dwóch desek,
jednej dla zawodnika widzącego i jednej dla zawodnika niedowidzącego.
Plansza ta musi spełniać następujące wymagania:
co najmniej 20 cm na 20 cm, z lekko podniesionymi czarnymi kwadratami i
zabezpieczającą perforacją w każdym kwadracie
Elementy muszą spełniać następujące wymagania:
- wszystkie muszą posiadać kołek, który pasuje do otworu mocującego
planszy
- wszystkie muszą być projektu Staunton, a czarne elementy muszą być
jednoznacznie oznaczone.
Zasady skutecznej gry
Aby ogłoszenie było jak najbardziej zrozumiałe, zamiast odpowiadających im
liter należy używać następujących nazw, z zastosowaniem notacji
algebraicznej:
A~Anna
B~Belia
C~Ceasar
D~David
E~Eva
F~Felix
G~Gustav
H~Hector
Rangi od białej do czarnej mają przypisane numery z zakresu od 1 do 8.
Na planszy dla graczy niedowidzących,
bierka jest uważana za dotkniętą,
gdy jest wyjęta z otworu mocującego.

Ruch uważa się za wykonany, gdy:
- W przypadku zdobycia, zdobyty element został usunięty z planszy gracza,
którego kolejką jest ruch.
- Element jest umieszczony w innym otworze mocującym.
- Ruch został ogłoszony.
Dopiero wtedy zegar przeciwnika może zostać uruchomiony.
W punktach 2 i 3 obowiązują normalne zasady dla gracza widzącego.
Dopuszczalny jest specjalnie skonstruowany zegar szachowy dla osób
niedowidzących. Powinien on posiadać następujące cechy:
- Tarcza wyposażona we wzmocnione wskazówki, przy czym co pięć minut
zaznaczone są jedną kropką, a co piętnaście minut dwiema podniesionymi
kropkami.
- Łatwo wyczuwalną chorągiewkę. Należy zwrócić uwagę, aby flaga była tak
ustawiona, aby zawodnik mógł wyczuć wskazówkę minutową podczas
ostatnich pięciu minut pełnej godziny.
Zawodnik z dysfunkcją wzroku musi prowadzić punktację
Braille'a lub ręcznie, albo nagrywać ruchy na magnetofonie.

w

alfabecie

Przejęzyczenie przy zapowiadaniu ruchu musi być szybko naprawione, zanim
zegar przeciwnika zacznie odliczać czas.
Jeśli w trakcie gry na obu planszach pojawią się różne pozycje, należy je
skorygować z pomocą kontrolera i przeglądając wyniki obu graczy. Jeśli
wyniki obu gier się zgadzają, gracz, który napisał właściwy ruch, ale wykonał
nieprawidłowy, musi zmienić swoją pozycję, aby dopasować ją do ruchu w
wynikach gry.
Jeśli takie rozbieżności się pojawią i wyniki gry się nie zgadzają, ruchy muszą
być cofnięte do punktu, w którym oba wyniki się pokrywają, a zegary muszą
być odpowiednio wyregulowane.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Gracz z dysfunkcją wzroku ma prawo do korzystania z pomocy, która wykona
którykolwiek lub wszystkie z poniższych obowiązków:
Wykonać ruch dowolnego gracza na planszy przeciwnika.
Ruchy obu graczy powinny być zapowiedziane.
Zapisywać wynik gry gracza niedowidzącego i uruchamiać zegar jego
przeciwników.

Tylko na jego prośbę informować gracza z dysfunkcją wzroku o liczbie
wykonanych ruchów i czasie spędzonym przez obu graczy.
Przerwać grę, jeśli limit czasu został przekroczony, i powiadomić
kontrolera, jeśli gracz widzący dotknie jednego ze swoich pionków.
Przeprowadzić odpowiednie procedury, jeśli gra zostanie odwołana.

6 WNIOSKI
Gra w szachy jest bardzo trudną grą, ponieważ musisz pamiętać ruchy
wykonane przez Ciebie i Twojego przeciwnika. Musisz przygotować strategię
ofensywną i przewidzieć, co zrobi Twój przeciwnik. Podczas gry trzeba
zachować koncentrację, trenować mózg, aby był jak najbardziej wydajny. Gra
w szachy po ciemku wyostrzy Twój umysł i pomoże Ci w codziennym życiu w
podejmowaniu szybkich decyzji.

WSPINACZKA
Wspinaczka skalna, podobnie jak turystyka, jest popularną formą spędzania
wolnego czasu. Podstawy wspinaczki skałkowej są często uczone na lokalnych
skałach, gdzie uczy się współpracy alpinistycznej, posługiwania się liną oraz
synchronicznych potrzeb kontroli i rytmu. Lina, sztuczna kotwa i karabinek
(metalowa pętla lub pierścień, który może być zatrzaśnięty na kotwie i przez
który lina może być przenoszona) są w dużej mierze wykorzystywane jako
środki bezpieczeństwa. Wyjątkiem jest wspinaczka napięciowa, gdzie
prowadzący jest wspierany przez dobrze zaplanowany system kotwic i
karabinków, przez które przepuszczana jest lina. Koledzy wspierają go na
linie, podczas gdy on delikatnie przesuwa się w górę, aby umieścić kolejną
kotwicę i kontynuować procedurę.
Według nowego badania, wspinaczka skałkowa w pomieszczeniach
zamkniętych wydaje się zapewniać "wyjątkową różnorodność" fizycznych,
społecznych i psychologicznych korzyści dla osób niepełnosprawnych, w tym
osób z zaburzeniami widzenia.
Adaptacyjna wspinaczka skałkowa i linowa może przynieść korzyści
terapeutyczne, takie jak połączenie ze społecznością, zwiększenie pewności
siebie i wzmocnienie mięśni. Zdaniem badaczy, korzyści te wymagają
dalszych badań.
Odkrycia podkreślają również potrzebę szerszych badań nad fizycznymi
zagrożeniami, jakie napotykają osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w
wspinaczce skałkowej i linowej, takimi jak problemy skórne i mięśniowoszkieletowe. Stawy, więzadła, mięśnie, nerwy, ścięgna i struktury, które
wspierają kończyny, szyję i plecy składają się na układ mięśniowoszkieletowy. Jednakże, przy odpowiednim przeszkoleniu, wyposażeniu i
zarządzaniu ryzykiem, zalety wspinaczki skałkowej i linowej dla osób
niepełnosprawnych
przewyższają
niebezpieczeństwa
związane
z
uszkodzeniami. Adaptacyjne procedury wspinaczki skałkowej i linowej
obejmują dodatkowe środki ostrożności, poza tymi stosowanymi w
tradycyjnej wspinaczce skałkowej, takie jak system asekuracji z dwiema
asekuracjami na wspinacza, na przykład. Technika trzymania i utrzymywania
napięcia na jednym końcu liny, która biegnie nad kotwicą lub do szczytu
ściany, a następnie w dół, gdzie jest przywiązana do wspinacza, jest określana
jako asekuracja. Podczas asekuracji unika się długich odpadnięć, a wspinacz
może być stopniowo opuszczany z powrotem na ziemię.
Uważamy, że dzięki tym dodatkowym zabezpieczeniom,
jak również edukacji personelu siłowni w zakresie
niepełnosprawności, prawdopodobieństwo
poważnych wypadków, takich jak świeże
uszkodzenie rdzenia kręgowego lub uraz
mózgu, jest bardzo, bardzo niskie.

1 MATERIAŁY
W wielu przypadkach jedynym wymaganym sprzętem jest poduszka lub
podkładka podłożona pod wspinaczkę w razie upadku, a także kreda i buty
wspinaczkowe pomagające w utrzymaniu się na ścianie. Można to robić
zarówno samemu, jak i z asekurantem.
Wspinaczka sportowa może być uprawiana wewnątrz, choć najczęściej
odbywa się na zewnątrz. Uprząż, liny i system asekuracyjny są używane przez
wspinacza do skalowania przykręconych i ustalonych twarzy skalnej z pomocą
partnera (lub asekuracji) trzymającego linę. Wspinaczka skalna to sport lub
działalność polegająca na wspinaniu się po ścianach skalnych, często z
pomocą lin i innego sprzętu. Celem jest osiągnięcie szczytu lub końca ściany
skalnej lub struktury. Może to być osiągnięte przy użyciu specjalnego sprzętu
w zależności od trudności i intensywności wspinaczki. Jest to fizycznie
wymagający sport, który wymaga szybkości i zwinności, jak również
psychicznej wytrwałości, aby podbić wspinaczkę lub trawers. To może być
ryzykowne, ale to jest zwykle uważane za pozytywny aspekt doświadczenia.
Istnieje kilka form wspinaczki skalnej, każda z unikalnym zestawem sprzętu,
środowiska i powierzchni (s).
Bouldering
Bouldering jest podstawowym rodzajem wspinaczki, który może być
uprawiany zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Wspinacz porusza
się po małych skałach lub głazach, używając krótkich ruchów, bez uprzęży i
lin. Zazwyczaj oferuje trasy o mniejszym przewyższeniu, ale zawiera też wiele
trudnych i ciężkich dróg. Trasy dzielą się na dwa rodzaje: jednowyciągowe i
wielowyciągowe. Wspinaczka jednowyciągowa umożliwia wspinaczowi
wchodzenie, a następnie schodzenie z pomocą asekuracji. Wspinaczka
wielowyciągowa obejmuje więcej niż jeden z tych poziomów.
Wspinaczka na linie i wspinaczka z prowadzeniem to przykłady wspinaczki
sportowej. Wspinaczka z liną górną polega na umieszczeniu liny kotwiczącej
na szczycie drogi, przez którą poprowadzona zostanie lina wspinaczkowa.
Wspinaczka ołowiana polega na wspinaniu się i zakładaniu szybkozłączy
wzdłuż skały.
Trad Climbing
Wspinaczka tradowa jest porównywalna do wspinaczki sportowej, jednak
śruby na drodze wspinaczkowej nie zostały zamocowane. Wymaga to
zainstalowania śrub wzdłuż ściany skalnej, a po zakończeniu wspinaczki cały
sprzęt musi zostać usunięty ze ściany. Nakrętki i przyrządy zaciskowe muszą
być przez cały czas noszone przez wspinacza.
Wspinacze muszą samodzielnie odkryć drogę
i zabezpieczyć sprzęt, co sprawia,
że jest to bardziej wymagająca
metoda wspinaczki.

Dry Tooling
Dry tooling to wbijanie siekier lodowych w ścianę skalną podczas wspinaczki,
z pomocą raków zamiast butów wspinaczkowych. Zawiera liny, uprzęże i
sprzęt do wspinaczki sportowej.
Ze względu na szkody, jakie ta forma wspinaczki może wyrządzić w skale,
stała się bardziej kontrowersyjną techniką.
Big Wall Climbing
Wspinaczka big wall wykorzystuje długie wielowyciągowe drogi wzdłuż
pionowej skały, co często wymaga więcej niż jednego dnia.
Drogi w tym typie wspinaczki są wyższe i dlatego wymagają więcej sprzętu
zabezpieczającego. Wraz z asekuracją, liną i uprzężą, sprzęt obejmuje również
kask, kredę, buty wspinaczkowe, proce i quickdrawy.
Wspinaczka asekuracyjna to technika polegająca na umieszczeniu wzdłuż
skały ruchomego sprzętu, a następnie przymocowaniu do niego drabinki
taśmowej, po której można się wspinać. Jest to powtarzane wzdłuż trasy i jest
związane z wspinaczką na dużych ścianach..
Alpine Climbing
Wspinaczka alpejska polega na wejściu na szczyt lub szczyt. Podobnie jak
alpinizm, obejmuje wspinaczkę po skałach, lodzie i śniegu, a być może także
trawersowanie lodowców o wyższym poziomie technicznym.
To zależy od formy wspinaczki, ale ogólny sprzęt obejmuje:
-uprząż
-Lina(y)
-System asekuracji
-Kask
-Kreda
-Buty do wspinaczki
-Slingi
-Przyrządy do szybkiego wyciągania
-Nakrętki i urządzenia blokujące
-Osie lodowe
-raki

2 PERSONEL
W tej dyscyplinie, zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i dla osób
zdrowych, powinny być minimum dwie osoby, czyli jedna wspinająca się i
jedna asekurująca wspinacza. W przypadku wspinaczki na sztuczną skałę w
hali lub niską skałę, asekurant jest na ziemi, ale jeśli wspina się na wyższą
skałę, rolę asekuranta odgrywają obaj uczestnicy, jak również techniki, węzły,
kotwy, itp., wszystko po to, aby bezpiecznie
wspinać się i schodzić ze skały, aby można było
podejść do dalszych przygód,
bardziej wymagających,
ale z większym doświadczeniem.

3 ZAWODNICY
Ten sport może być zarówno indywidualny jak i zespołowy. Zależy to od skały
i ściany oraz od tego, czy bierzemy udział w zawodach, czy pokonujemy skałę
w naturze. Jeśli są to zawody sportowe we wspinaczce na sztuczną skałę lub
ścianę lub szybkie wspinanie na skałę lub ścianę, bierze się udział nawet jeśli
jest asekuracja przy szybkich wspinaczkach na pionowej skale. Ale jeśli jest
to hobby, opanowanie wysokich pionowych skał, uczestnikiem może być
jeden z maksymalną wiedzą i doświadczeniem, ale zawsze na takiej
przeszkodzie, pożądane jest, aby mieć dwa.

4 PRZEPISY
Jedną z najlepszych rzeczy we wspinaczce - poza samą częścią
wspinaczkową - jest to, że można spotkać niesamowitych, podobnie
myślących ludzi. Oczywiście, istnieje pewna etykieta, która sprawi, że
bardziej prawdopodobne będzie, że faktycznie się z nimi zaprzyjaźnisz.
Przestrzegaj tych niepisanych zasad, a na pewno będziesz się świetnie
wspinać i sprawisz, że wspinaczka będzie przyjemniejsza dla osób
wspinających się wokół ciebie.
CLIMB OUT THERE
Jedną z najlepszych rzeczy we wspinaczce - poza samą częścią
wspinaczkową - jest to, że można spotkać niesamowitych, podobnie
myślących ludzi. Oczywiście, istnieje pewna etykieta, która sprawi, że
bardziej prawdopodobne będzie, że faktycznie się z nimi zaprzyjaźnisz.
Przestrzegaj tych niepisanych zasad, a na pewno będziesz się świetnie
wspinać i sprawisz, że wspinaczka będzie przyjemniejsza dla osób
wspinających się wokół ciebie.
LEAVE NO TRACE
To powinno być zdroworozsądkowe, ale mimo to warto o tym pamiętać. Tak
jak w przypadku każdej innej przygody na świeżym powietrzu, takiej jak
wędrówki z plecakiem czy biwakowanie, upewnij się, że cokolwiek
przyniesiesz na wspinaczkę, zabierzesz to ze sobą. Nie zostawiaj bałaganu i
nie rujnuj rzeczy dla następnych ludzi lub dla środowiska naturalnego.
USE ROCK COLORED CHALK
Jeśli możesz, sprawdź kolor skały, zanim wyruszysz w drogę, abyś mógł
przynieść ze sobą kredę, która najbardziej do niej pasuje. Czasami jest to
nawet pisemna zasada, w zależności od lokalizacji, ale nawet jeśli tak nie
jest, pomoże to innym cieszyć się doświadczeniem,
jeśli nie zostawisz po sobie wielkiego
kredowego bałaganu.

DON’T USE TOO MUCH CHALK
Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie każdy wspinacz, jest poślizgnięcie się na stopie
lub palcach, ponieważ ktoś przed nim użył za dużo kredy. Bądź szanowany i
używaj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
BE HELPFUL AND HONEST, BUT DON’T FEEL OBLIGATED TO TEACH
Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w rozwiązaniu jakiegoś problemu, a ty wiesz, jak
to zrobić, przyjaznym gestem jest zaoferowanie sugestii lub dwóch, ale nie
czuj się tak, jakbyś musiał przeprowadzić go przez to krok po kroku. I nigdy,
przenigdy nie kieruj kogoś w złą stronę. Nie zapominaj, że wspinaczka jest
niebezpieczna.
HELP IN AN EMERGENCY SITUATION
To powinno być absolutnie oczywiste, ponieważ jesteś przyzwoitym
człowiekiem, ale: w przypadku zagrożenia, zrób to, co do ciebie należy, aby
pomóc swoim kolegom wspinaczom.
DON’T CHIP OR DRILL HOLDS
Mimo, że jest to trochę w stylu "nie zostawiaj śladów" i powinno być
oczywiste, nie niszcz naturalnej skały przez odpryskiwanie lub wiercenie
chwytów, nawet jeśli wspinaczka wydaje się niemożliwa. Może jest
niemożliwa i to dobrze. A może po prostu nie jesteś gotowy na tak trudną
wspinaczkę. Tak czy inaczej, zostaw skałę w spokoju.
BE MINDFUL OF SOUND
Być może lubisz podkręcić swój sprzęt stereo, aby móc słuchać ulubionych
utworów podczas wspinaczki, ale być może nie wszyscy wokół Ciebie to robią.
A może tak, ale najpierw zapytaj.
DON’T HOG ROUTES
Czy nie jest źle, gdy ktoś jest tak skoncentrowany na rozwiązaniu problemu,
że nie pozwala innym przejść drogi? Tak. Więc nie rób tego. Poza tym, praca
nad problemami z przyjaciółmi jest o wiele przyjemniejsza.
DON’T RUSH OTHERS
Czekając na swoją ulubioną wspinaczkę lub jakąkolwiek inną, nie poganiaj
nikogo na skale, nawet jeśli wydaje ci się, że zajmuje ci to całą wieczność.
Wykorzystaj ten czas na wytyczenie swojej trasy, pogadanie z innymi, czy co
tam jeszcze, ale nie niecierpliw się i nie próbuj kogoś poganiać.
DO TRY THINGS
Jeśli jesteś niesamowitą osobą, która jest przyjazna i pomocna, to na pewno
przyciągniesz ludzi, którzy są niesamowici, przyjaźni i pomocni, więc nie
będziesz musiał się martwić o zakłopotanie, jeśli spróbujesz czegoś na
problem i nie powiedzie się. Więc baw się dobrze.

5 BEZPIECZEŃSTWO
W zależności od rodzaju skały i meczu
postępowania, jak również punktacji / Ale
obowiązują następujące niepisane zasady.

obowiązują pewne zasady
dla wszystkich wspinaczek

Wspinacze muszą pozostawać poniżej i w linii z kotwicą asekuracyjną, aby
uniknąć wahadłowego wychylenia podczas upadku.
Nie należy wspinać się bezpośrednio nad lub pod innymi wspinaczami na
ścianie. Nigdy nie należy wspinać się nad, za lub wokół ściany..
Niebezpieczeństwa związane z wspinaczką skałkową w pomieszczeniach
zamkniętych
NIE WOLNO: Udzielać niechcianych rad podczas wspinaczki.
NIE WOLNO: Hog the wall while you try to figure it out.
NIE WOLNO: Przeszkadzać innym wspinaczom.

6 WNIOSKI
Po prostu, wspinaczka skałkowa oferuje po trochu wszystkiego. Więc jeśli
myślisz o tym, aby spróbować, dokonałeś właściwego wyboru.
Zwiększa siłę i uchwyt
Wspinaczka skalna angażuje twoje przedramiona, nogi, plecy i rdzeń, więc to
naturalne, że staniesz się silniejszy, im więcej będziesz ćwiczył.
Spala calorie
Wspinaczka skałkowa to nie tylko efektywny trening siłowy, ale również
świetna forma treningu cardio.
Oczywiście ilość spalonych kalorii zależy od wieku, płci i typu ciała.
Zapewnia poczucie wspólnoty
Wspinaczka skałkowa może być dość ciasnym sportem z natury. Na przykład,
jeśli odwiedzasz siłownię wspinaczkową, często dzielisz tę samą przestrzeń
ściany z wieloma osobami naraz.

Poprawia równowagę
Równowaga
jest
wszystkim
podczas
wspinaczki.
Bez
odpowiedniej
równowagi, będziesz miał trudności z przesunięciem środka ciężkości w
optymalną pozycję, aby pomóc Ci ukończyć problem.
Jak wyjaśniliśmy powyżej, zwiększona siła rdzenia jest jedną z głównych
korzyści płynących ze wspinaczki skałkowej. A siła i równowaga często idą w
parze. Dlatego im więcej się wspinasz i im bardziej zwiększasz swoją siłę
rdzenia, tym większą poprawę zobaczysz w swojej równowadze.
Pomaga w rozwiązywaniu problemów
Każdy zapalony wspinacz skałkowy zna to uczucie "walki lub ucieczki".
Uczucie, że twoje stopy i ręce są źle ustawione, a następny ruch musi być
perfekcyjny, bo inaczej spadniesz.
Z praktyką jednak, ten rodzaj rozwiązywania problemów i (dosłownie)
myślenia na nogach staje się drugą naturą. Jest to konieczne, gdy ciągle
musisz ratować się z podstępnych sytuacji.
Dzięki próbom i błędom lepiej poznajesz swoje ciało i to, do czego jest
zdolne. I pod pewnymi względami, możesz zaskoczyć sam siebie.
Żeby było jasne, nie zawsze będzie dobrze. Możesz nabawić się siniaka lub
skręcenia podczas próby rozwiązania problemu - o czym ten wspinacz wie aż
za dobrze.
Nie ma też "dobrego" lub "złego" sposobu na rozwiązanie problemu. Nie ma
dwóch takich samych wspinaczy i każdy ma swoje własne procesy myślowe.
Pozwala odkrywać
Wspinaczka skałkowa nie tylko daje zastrzyk endorfin, przypływ adrenaliny i
poczucie niezwyciężoności, ale także daje doskonałą okazję do sprawdzenia
się w różnych środowiskach.
Jeśli jesteś bardziej kryty wspinacz, istnieje kilka fantastycznych siłowni
bouldering i ściany wspinaczkowe w górę iw dół kraju. Niektóre ściany
konkursowe w tych miejscach są dziełami sztuki!
Wzmacnia pewność siebie
Wiąże się to nieco z punktem 5. Niezależnie od tego, czy osiągnąłeś cel,
nawiązałeś przyjaźń z innymi wspinaczami - lub jeszcze lepiej, osiągnąłeś coś
z kolegą wspinaczem - wspinaczka skałkowa może zwiększyć twoją pewność
siebie na wiele sposobów.
Nie wiemy, gdzie jesteś na swojej drodze wspinaczkowej, ale załóżmy, że
jesteś kompletnym nowicjuszem. Pierwsze kilka wspinaczek, których
spróbujesz, nie będzie emanowało pewnością siebie. (Chyba, że jesteś
naturalnie utalentowanym wspinaczem lub masz wyjątkowe szczęście!)
Możesz spojrzeć na niektóre drogi i poczuć się tak,
jakbyś nigdy nie był w stanie ich ukończyć.
Dobra wiadomość jest taka, że każdy
doświadczony wspinacz czuł się tak w
pewnym momencie. I stawili czoła swoim
lękom i pokonali je.

FOOTBALL
Piłka nożna, zwana także piłką nożną stowarzyszeniową lub piłką nożną, to
gra, w której dwie drużyny składające się z 11 graczy, używając dowolnej
części ciała z wyjątkiem rąk i ramion, próbują manewrować piłką do bramki
drużyny przeciwnej. Tylko bramkarz może operować piłką i może to robić
tylko w polu karnym otaczającym bramkę. Wygrywa drużyna, która zdobędzie
więcej goli.
Piłka nożna jest najbardziej popularną grą w piłkę na świecie pod względem
liczby uczestników i widzów. Prosty w swoich podstawowych zasadach i
niezbędnym wyposażeniu, sport ten może być uprawiany niemal wszędzie, od
oficjalnych boisk (boisk) do sal gimnastycznych, ulic, boisk szkolnych, parków
czy plaż.
Piłka nożna dla niewidomych jest odmianą piłki nożnej dostosowaną do
potrzeb niewidomych graczy. Jest ona oparta na Futsalu z modyfikacjami
zasad, aby umożliwić graczom grę. W drużynie piłki nożnej niewidomych gra
pięciu zawodników - czterech niewidomych graczy z pola i jeden widzący
bramkarz. Jest to szybki i zręczny sport, który rozwija się na całym świecie, z
ligami krajowymi, mistrzostwami regionalnymi i światowymi oraz zawodami
paraolimpijskimi.
Hiszpania jest uważana za pioniera piłki nożnej niewidomych, po grał ten
sport od 1920 roku. Brazylia, z drugiej strony, zaczął rozwijać piłkę nożną 5-aside w 1960 roku i zorganizował pierwszy krajowy turniej w 1974 lub 1978, w
zależności od tego, które źródło wierzysz. Pierwsze mistrzostwa Hiszpanii
odbyły się w 1986 roku.
W 1996 roku piłka nożna dla niewidomych stała się oficjalnym sportem
Międzynarodowej Federacji Sportu Niewidomych (IBSA) (nazwaliśmy naszą
oficjalną piłkę dźwiękową Stryker96 w uznaniu tego roku). Po ustanowieniu
uznanych międzynarodowych zasad, w następnym roku odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Europy IBSA w Barcelonie, Hiszpania, a pierwsze Mistrzostwa
Ameryki w Asunción, Paragwaj. Sport ten został dodany do Letnich Igrzysk
Paraolimpijskich w Atenach w 2004 roku.

1 MATERIAŁY
Okulary zaciemniające
Wszyscy zawodnicy z pola muszą nosić zaciemniające okulary. Ten sprzęt jest
niezbędny, aby zapewnić równe szanse gry. Dzięki temu gracze będą mieli
taką samą zdolność widzenia niezależnie od poziomu ich wady. Dzięki
maskom osoby całkowicie niewidome mogą grać z osobami słabowidzącymi,
a nawet całkowicie widzącymi. W ten sposób można stworzyć lokalne
wydarzenia, które mogą poprawić jakość społeczności i integrację osób z
poważnymi wadami wzroku.
Zawodnicy muszą nosić ochraniacze na golenie. Zaleca się również
stosowanie ochraniaczy głowy dla wszystkich graczy z pola, aby zapobiec
urazom. Sprzęt ten może być używany samodzielnie lub z zaciemniającymi
okularami.
Piłka
Obwód piłki wynosi od 60cm do 62cm, a waga od 510g do 540g. Piłka jest
specjalnie przystosowana do tej gry. W porównaniu do klasycznej piłki
nożnej, posiada w środku urządzenie generujące dźwięki. Generowane
dźwięki pomagają graczom zlokalizować piłkę i rozpoznać przeciwnika. W
ten sposób gracze mogą poruszać się po boisku bez możliwości widzenia.
Boisko do gry
Panele tablic są wymagane do otaczania całego obszaru gry. Panele te mają
za zadanie ograniczać pole gry i zapobiegać kontuzjom zawodników. Kiedy
zdolność widzenia jest ograniczona, pojęcie przestrzeni znika. Panele będą
informować zawodników o tym, kiedy znajdują się na skraju boiska oraz o ich
pozycji na boisku. Jednocześnie panel upewnia graczy, że znajdują się w
bezpiecznym
obszarze
i
eliminuje
możliwość
opuszczenia
strefy
bezpieczeństwa i odniesienia kontuzji.
Bramki
Bramki do piłki nożnej dla niewidomych mają szerokość 3,66 metra i
wysokość 2,14 metra. Słupki i poprzeczka mają szerokość 8cm. Bramka do
piłki nożnej dedykowana dla osób niewidomych ma mniejsze wymiary niż
bramka dedykowana do klasycznej piłki nożnej. Wymiary te są konieczne,
ponieważ dla osób z dysfunkcją wzroku wielkość przestrzeni jest
zniekształcona, a reakcja antycypacyjna mniejsza.
Boisko może być cementowe, trawiaste lub z trawy sztucznej. W przypadku
zawodów międzynarodowych, boisko ma długość od 38 do 42 metrów i
szerokość od 18 do 22 metrów.

2 PERSONEL
Sedzia
Liczba sędziów wymaganych do tej gry wynosi dwie osoby. Będą oni arbitrem
gry i narzucą zasady, gdy będzie to konieczne. Będą kontrolować, czy gracze
przestrzegają zasad i nakładać kary w razie potrzeby.
Personel medyczny
Rola medycyny i lekarza drużynowego w piłce nożnej stała się kluczowa we
współczesnych rozgrywkach. Nawet jeśli zawodnicy i gra posiadają środki
zapobiegawcze i bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów, wypadki mogą się
zdarzyć. Dlatego też konieczne jest posiadanie sztabu medycznego lub osoby,
która może udzielić pierwszej pomocy w przypadku urazów.
Trener
Każda drużyna ma prawo do jednego trenera. Zostanie on ustawiony przy linii
na środku boiska, skąd będzie obserwował grę swojej drużyny. W trakcie
meczu udziela rad i instrukcji zawodnikom, tak aby samemu móc strzelić gola
do bramki przeciwnika.
SĘDZIA CZASOWY, SĘDZIA PUNKTOWY, SPIKER
Wyznacza się sędziego czasowego, strzelca i spikera. Siedzą oni na zewnątrz
boiska przy linii połowy boiska, po tej samej stronie co ławki rezerwowych.
Sędzia mierzący czas powinien być wyposażony w odpowiedni zegar
(chronometr) oraz niezbędny sprzęt do wskazywania fauli akumulowanych,
który powinien być dostarczony przez stowarzyszenie lub gospodarza, na
którego boisku rozgrywany jest mecz.
Strzelec odnotowuje numery zawodników, którzy zdobywają bramki,
prowadzi rejestr wszystkich przerw na żądanie każdej z drużyn, informuje o
tym sędziów i drużyny oraz wskazuje zgodę na przerwę na żądanie trenera
którejś z drużyn.
Spiker powinien być wykorzystywany do zwrócenia się do publiczności o
zachowanie ciszy zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez sędziów meczu.

3 ZAWODNICY
Aby zagrać w tę grę, potrzebujesz dwóch drużyn składających się z pięciu
graczy. Każda drużyna ma czterech zawodników w polu i bramkarza.
Zawodnicy w polu muszą mieć zerową widoczność podczas meczu, natomiast
bramkarz może być całkowicie lub częściowo niewidomy. Ważne jest, aby
zawodnicy w obu drużynach mieli taką samą zdolność widzenia. Jeśli
bramkarz jednej drużyny jest niedowidzący, a bramkarz drugiej jest
całkowicie niewidomy, wtedy niedowidzący bramkarz będzie musiał zakryć
swoje oczy maską zaciemniającą.
Zawodnicy są przydzielani do jednej z trzech klas sportowych w zależności od
poziomu ich niepełnosprawności wzrokowej:
B1- Całkowicie lub prawie całkowicie niewidomi; od braku percepcji
światła do percepcji światła, ale niezdolność do rozpoznania kształtu ręki.
B2- Częściowo niedowidzący; zdolny do rozpoznania kształtu ręki do
ostrości wzroku 2/60 lub pola widzenia mniejszego niż 5 stopni.
B3- Częściowo niedowidzący; ostrość wzroku od 2/60 do 6/60 lub pole
widzenia od 5 do 20 stopni.

4 PRZEPISY
PERIODS OF PLAY
Mecz trwa dwie równe tercje po 20 minut. *
Czas gry mierzy sędzia mierzący czas,
Czas trwania każdej połowy jest przedłużany, aby umożliwić wykonanie rzutu
karnego lub podwójnego rzutu karnego.
PRZERWA W POŁOWIE MECZU
Przerwa w połowie meczu nie może przekraczać 10 minut..
PRELIMINARIES
Rzuca się monetą i drużyna, która wygra rzut, decyduje, którą bramkę
zaatakuje w pierwszej połowie meczu. Drużyna przeciwna wykonuje rzut
rozpoczynający mecz. Drużyna, która wygra rzut, rozpoczyna drugą połowę
meczu.
Na początku drugiej połowy meczu, drużyny zmieniają strony i atakują
przeciwne bramki. Zmiennicy i przedstawiciele drużyn powinni korzystać z
ławki zmienników na tej połowie boiska, której broni ich drużyna.

KICK-OFF
Kick-off to sposób na rozpoczęcie lub wznowienie gry:
- na początku meczu;
- po zdobyciu bramki;
- na początku drugiej połowy meczu;
- na początku każdego okresu dogrywki, jeśli ma to zastosowanie;
Bramka może zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego.
PROCEDURA
Wszyscy zawodnicy znajdują się na własnej połowie boiska.
Przeciwnicy drużyny wykonującej kick-off znajdują się w odległości co
najmniej pięciu metrów od piłki, dopóki nie znajdzie się ona w grze.
Piłka jest nieruchoma na linii środkowej boiska.
Sędzia daje sygnał.
Piłka jest w grze, gdy jest kopnięta i porusza się.
Kopiący nie może dotknąć piłki po raz drugi, dopóki nie dotknie ona innego
zawodnika.
Po zdobyciu bramki przez drużynę, kopnięcie piłki przejmuje drużyna
przeciwna.
STRZELONA BRAMKA
Bramka jest zdobyta, gdy cała piłka przejdzie przez linię bramkową, pomiędzy
słupkami bramki i pod poprzeczką, chyba że została rzucona, niesiona lub
celowo pchnięta ręką lub ramieniem przez zawodnika drużyny atakującej, w
tym bramkarza i pod warunkiem, że drużyna zdobywająca bramkę nie
naruszyła żadnych innych przepisów gry w grze prowadzącej do zdobycia
bramki.
ZWYCIĘSKA DRUŻYNA
Drużyna, która zdobędzie większą liczbę bramek podczas meczu, zostaje
zwycięzcą. Jeśli obie drużyny zdobędą równą liczbę bramek lub jeśli nie
padnie żadna bramka, mecz jest remisowy.
PRZEPISY DOTYCZĄCE RYWALIZACJI
W przypadku meczów zakończonych remisem, regulamin rozgrywek może
przewidywać alternatywne metody wyłonienia zwycięzcy meczu.
FAULE I PRZEWINIENIA
Każdy zawodnik, który popełni pięć fauli osobistych podczas meczu, musi
opuścić pole gry. Może być natychmiast zastąpiony przez innego zawodnika,
ale nie może powrócić na pole gry podczas tego meczu.

RZUT KARNY
Rzut karny jest przyznawany przeciwko drużynie, która popełnia którekolwiek
z przewinień, za które przyznawany jest rzut wolny bezpośredni, wewnątrz
własnego pola karnego i gdy piłka jest w grze.
Bramka może zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu karnego.
Dodatkowy czas na wykonanie rzutu karnego jest dozwolony na koniec każdej
połowy lub na koniec każdego okresu dogrywki.
POŁOŻENIE PIŁKI I ZAWODNIKÓW
Piłka:
- zostaje umieszczona na polu karnym.
Zawodnik, który wykonuje rzut karny:
- jest prawidłowo zidentyfikowany.
Bramkarz broniący:
- pozostaje na swojej linii bramkowej, zwrócony twarzą do kopiącego i
pomiędzy słupkami bramkowymi, dopóki piłka nie zostanie kopnięta;
Przewodnik drużyny, która wykonuje rzut karny:
- mógł zorientować się, kto wykonuje rzut karny
- nie może dostać się do środka boiska.
Zawodnicy inni niż kopacz znajdują się:
- na boisku;
- poza polem karnym;
- za lub z boku pola karnego;
- co najmniej pięć metrów od pola karnego.
Procedura
- Zawodnik wykonujący rzut karny kopie piłkę do przodu.
- Nie może on zagrać piłki po raz drugi, dopóki nie dotknie ona innego
zawodnika.
- Piłka jest w grze, gdy jest kopnięta i porusza się do przodu.
Gdy rzut karny jest wykonywany w normalnym trybie gry lub gdy czas gry
został przedłużony o połowę lub pełny czas gry, aby umożliwić wykonanie lub
powtórzenie rzutu karnego, bramka zostaje przyznana, jeżeli przed minięciem
słupków bramki i pod poprzeczką:
- piłka dotknie jednego lub obu słupków bramki, poprzeczki lub bramkarza.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Sport ten oferuje zwiększony poziom bezpieczeństwa dzięki metodom
adaptacji dla osób niedowidzących. Dzięki zamontowaniu ścian ochronnych i
wyposażenia zawodników, mają oni zapewnione dodatkowe bezpieczeństwo.
Oczywiście, w każdym sporcie istnieje ryzyko wystąpienia incydentu, dlatego
dobrze jest, aby na każdej aktywności sportowej wymagana była obecność
personelu medycznego lub osoby, która może udzielić pierwszej pomocy.

6 WNIOSKI
Ten sport, jak również jego klasyczna wersja, przyczynia się do rozwoju
osobistego zawodników, do poprawy ich umiejętności pracy w zespole,
wytrwałości i odpowiedzialności. Oprócz rozwoju osobistego poprzez sport,
zawodnicy mają przestrzeń, w której mogą być włączeni i grać z osobami,
które nie są niedowidzące, po prostu zasłaniając oczy wszystkim graczom.
Ponieważ piłka nożna jest sportem łatwym do wytłumaczenia i może być
uważana za łatwą do zaadaptowania, jest dobrym sportem wyjściowym do
wdrażania działań społecznych dla osób z dysfunkcją wzroku i włączania ich
w codzienne życie społeczności.

GOLF
W golfa gra się na świeżym powietrzu na polu, gdzie w punkcie startowym
kładzie się piłkę na przygotowanym terenie zwanym "teeing ground", a celem
jest uderzenie piłki kijem z tego miejsca do dołka znajdującego się na innym
przygotowanym terenie zwanym "putting green". Gra nazywana pełną rundą
golfa polega na zaliczeniu 18 dołków.
Istnieją dwa sposoby liczenia punktów, jeden sposób polega na liczeniu ile
dołków zostało wygranych i przegranych, nazywa się to match play. Innym
sposobem jest rozstrzyganie na podstawie liczby uderzeń wykonanych
podczas całej rundy, co nazywane jest stroke play.
Inna forma gry nazywa się Stableford, gdzie handicapy są brane pod uwagę
przy przyznawaniu ukończonych dołków.
Blind golf jest rozgrywany dokładnie tak jak zwykły golf, z jednym
zasadniczym wyjątkiem: blind golf jest sportem drużynowym, w którym
trener/przewodnik (który nie musi być golfistą, wystarczy zwykła osoba
widząca) i golfista grają razem w drużynie. Niewidomi golfiści mogą uziemić
swój kij w niebezpieczeństwie, a ich trener/przewodnik pokazuje im kierunek
i może stać na linii strzału, podczas gdy strzał jest grany

1 MATERIAŁY
Przy blind golfie potrzebne są dokładnie te same materiały, co przy zwykłym
golfie:
Kije golfowe
Składający się z wału, uchwyt, a clubhead, kluby są używane do napędzania
piłki w kierunku dołków na polu golfowym. Typowy zestaw kijów golfowych
zazwyczaj pochodzą w torbie 14, z różnych drewna, żelazka, kliny i puttery.
Każdy rodzaj kija golfowego jest zaprojektowany specjalnie w celu
zapewnienia różnych stopni trajektorii i odległości
Tees
Powszechnie wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego, tees są wbite w
ziemię w celu podniesienia pozycji piłki, co ułatwia graczowi uderzyć go.
Składają się ze spiczastego dna, które jest wbite w ziemię, i wyprzedzenia dla
piłek, które mają być umieszczone na nim. Tee są dozwolone tylko wtedy, gdy
gracze wykonują pierwsze uderzenie na każdym dołku.

Piłki golfowe
Fashioned z materiałów syntetycznych, piłki golfowe zazwyczaj mają wzór
wgłębienia na ich powierzchni. Wzór ten promuje lepszą aerodynamikę,
pomagając ułatwić piłkę spin i wysokość, gdy jest ona trafiona
Markery piłek
W różnych okolicznościach, piłki golfowe mogą być podnoszone z ich pozycji
na green. Jednakże, ich dokładne miejsca muszą być dokładnie oznaczone,
aby zapewnić sprawiedliwość. Markery te są zazwyczaj cienkimi, okrągłymi
przedmiotami wykonanymi z metalu lub tworzywa sztucznego. Mogą być one
również zastąpione przez inny mały obiekt, taki jak moneta.
Narzędzie do naprawy znaczników kuli
Nazywane również widłami lub narzędziem do naprawiania wgłębień, te
przedmioty są używane do naprawy wszelkich śladów lub drobnych
uszkodzeń, które zostały wykonane przez piłkę. Gracz zazwyczaj używa tego
narzędzia, aby lekko wcisnąć otaczające części murawy w powstałe
wgłębienie, aby pomóc w szybszym wzroście trawy na tym obszarze. Na
koniec procesu naprawiania należy wygładzić powierzchnię płaskim spodem
puttera.
Rękawice
Rękawice pomagają graczom osiągnąć lepszą przyczepność i bardziej
kontrolowane swingi, a także zmniejszają szanse na otarcia skóry. Zazwyczaj
są one noszone na niedominującej ręce golfisty, choć można je nosić również
po obu stronach.
Buty
Buty do golfa często mają kolce na spodniej powierzchni. Są one wykonane z
metalu lub tworzywa sztucznego i pomagają w utrzymaniu równowagi,
zwłaszcza gdy podłoże jest mokre. Niektóre pola golfowe zabraniają używania
metalowych kolców, ponieważ mogą one poważnie uszkodzić murawę.
+1 Dla tych, którzy nie chcą zbyt dużo chodzić, wózki golfowe mogą być
używane do transportu.
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Na turnieju blind golfa potrzeba tylu trenerów/przewodników, ilu graczy, ale
zazwyczaj trenują oni razem, więc spotykają się również razem, aby wziąć
udział w imprezie. Dobrze jest mieć pomocników do noszenia sprzętu i
koordynowania turnieju. Pomoc medyczna powinna być dostępna na każdej
imprezie, nawet jeśli golf jest stosunkowo bezpiecznym sportem w
porównaniu z innymi sportami uprawianymi
przez osoby niewidome i niedowidzące.

3 ZAWODNICY
Drużyna składa się z dwóch osób: trenera/przewodnika i zawodnika. W grze
może brać udział tyle drużyn, ile organizatorzy mają możliwości.

4 PRZEPISY
Obowiązują tu takie same zasady jak przy zwykłym golfie z wyjątkiem
udziału przewodników/trenerów oraz tego, że niewidomi i niedowidzący
golfiści mogą wbić swój kij w niebezpieczeństwo, a ich trener/przewodnik
pokazuje im kierunek i może stać na linii strzału, podczas gdy strzał jest
rozgrywany.
Dalsze wskazówki są opisane przez Blind Golf Australia
PRZED ROZPOCZĘCIEM RUNDY
CO NALEŻY ROBIĆ
Zapoznaj się z Regułami Gry w Golfa, Modyfikacjami, Lokalnymi Regułami
Pola oraz Regułami Zawodów.
Bądź na tee co najmniej 10 minut przed czasem rozpoczęcia gry i wymień się
kartami wyników ze swoim partnerem (partnerami) do gry.
Posiadać unikalny znak identyfikacyjny na każdej piłce golfowej, której
używasz w rundzie i pokazać piłkę golfową ze znakiem identyfikacyjnym
swojemu partnerowi (partnerom) do gry oraz markerowi.
Używać tylko uznanego sprzętu golfowego, aby pomóc w ustawieniu
i usunąć sprzęt przed uderzeniem.
Upewnij się, że Reguły Golfa są ściśle przestrzegane.
Pozwolić na prowadzenie buggy tylko Trenerom/Przewodnikom.
CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ
NIE zapomnij mieć kopii Reguł w swojej torbie golfowej.
NIE PRZYCHODZIĆ późno na start.
NIE polegaj wyłącznie na marce i numerze piłki.
NIE WOLNO prowadzić buggy, jeśli jest się graczem.
NIE zgadzaj się na odstąpienie od reguły.
NIE UŻYWAJ pręta lub białej laski do wyrównania.

PODCZAS RUNDY
CO NALEŻY ROBIĆ
Pamiętaj, aby być uprzejmym dla swoich partnerów w grze przez cały czas.
Upewnij się, że tylko gracz wymachuje kijem.
Zagraj prowizoryczną piłkę, jeśli uważasz, że Twoja pierwsza piłka wyszła
poza pole gry lub może zostać zgubiona poza przeszkodą wodną.
Nadążaj za grą z przodu, a nie tylko wyprzedzaj ją.
Wykonaj swing treningowy na tyle daleko od miejsca, w którym leży piłka, aby
nie przeszkadzał on piłce ani nie poprawiał linii swingu.
Niech gracz upuści piłkę (w razie potrzeby z pomocą przewodnika) z
wyciągniętą ręką na wysokości ramienia.
Jeśli chcesz, przed uderzeniem zagruntuj kij w miejscu zagrożonym.
Zagrać piłkę tak, jak leży.
Upewnij się, że Twój Trener/Przewodnik nie wskazuje linii puttowania
podczas rozgrywania uderzenia.
Policz wszystkie strzały i kary na każdym dołku.
Uzgodnić i zapisać wyniki dla każdego dołka przy następnym tee.
Wezwać sędziego, jeśli są wątpliwości lub spór.
CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ
NIE NALEŻY mówić ani hałasować, gdy inni gracze są na tee lub mają zamiar
grać. Rozumie się, że BRAK lub SŁABE widzenie oznacza, że gracze mogą nie
widzieć, co się dzieje wokół nich, ale Trenerzy/Przewodnicy są odpowiedzialni
za działania swoich graczy.
NIE WOLNO pozwalać Trenerowi/Przewodnikowi na pomoc poprzez dotykanie
kija podczas uderzenia.
NIE WOLNO zapominać o poinformowaniu partnera/partnerów, że ma się
zamiar grać piłką prowizoryczną, a także o podaniu marki, numeru i znaku
identyfikacyjnego piłki.
NIE WOLNO się wahać, czy przepuścić grę z tyłu, jeśli straciło się piłkę lub
dołek w meczu z przodu, a ci z tyłu czekają na grę.
NIE WOLNO zapominać o wymianie piłeczki, jeśli przesunie się ona w wyniku
swingu treningowego. Gdy piłka jest w grze, obowiązuje kara jednego strzału.
NIE WOLNO dotykać powierzchni zagrożenia podczas uderzeń treningowych.
NIE WOLNO kazać Trenerowi/Przewodnikowi upuścić piłki.
PO RUNDZIE
CO NALEŻY ZROBIĆ
Sprawdzić, czy prawidłowy wynik brutto dla każdego dołka jest prawidłowo
zapisany na karcie wyników.
Wypełnić i podpisać swoją kartę niezwłocznie po zakończeniu rundy.
CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ
NIE zapomnij podpisać karty wyników i
upewnij się, że widnieje na niej Twój
poprawny handicap.
NIE ZAPOMNIJ o oddaniu karty wyników
podpisanej przez Ciebie i Twojego Markera
tak szybko, jak to możliwe.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Opisane powyżej wskazówki obejmują najważniejsze środki bezpieczeństwa,
poza tym, jako że blind golf jest stosunkowo bezpiecznym sportem w
porównaniu z innymi dyscyplinami sportowymi, obowiązują ogólne zasady
bezpieczeństwa obowiązujące podczas imprez plenerowych. Ponieważ pole
golfowe jest dość rozległe, ważne jest, aby impreza była obsługiwana przez
wystarczającą liczbę koordynatorów/wolontariuszy/pracowników, którzy w
razie czego mogą udzielić wsparcia uczestnikom i w razie potrzeby
powiadomić służby medyczne. Ważne jest również zapewnienie wózka
golfowego lub innego rodzaju pojazdu, który może być szybko użyty do
transportu w razie potrzeby.

6 WNIOSKI
Golf dla niewidomych może zaoferować jeszcze więcej radości i emocji niż
zwykły golf, ponieważ sport dla niewidomych rozgrywany jest w drużynie,
gdzie przewodnik/trener i zawodnik tworzą między sobą specjalną więź i
doskonaląc swoje umiejętności komunikacji i współpracy uczą się od siebie
nawzajem i pracują razem, aby osiągnąć swój sukces, czy to złoty medal, czy
jakikolwiek mały sukces po drodze: dobrze wykonane uderzenie lub trafienie
do dołka.

WYCIECZKI
Alpinizm, zwany również wspinaczką górską, to sport polegający na
zdobywaniu lub próbowaniu zdobywania wysokich szczytów w regionach
górskich, głównie dla przyjemności wspinaczki. Chociaż termin ten jest często
luźno stosowany do chodzenia po niskich górach, które oferują tylko
umiarkowane trudności, jest to bardziej poprawnie ograniczone do
wspinaczki w miejscach, gdzie teren i warunki pogodowe stanowią takie
zagrożenia,
że
dla
bezpieczeństwa,
pewna
ilość
wcześniejszego
doświadczenia będzie uważana za niezbędną. Dla nieprzeszkolonych alpinizm
jest niebezpieczną rozrywką.
Alpinizm różni się od innych sportów outdoorowych tym, że natura sama
zapewnia pole działania i prawie wszystkie wyzwania dla uczestnika.
Wspinaczka górska uosabia dreszczyk emocji wywołany testowaniem odwagi,
zaradności, sprytu, siły, umiejętności i wytrzymałości do maksimum w sytuacji
nieodłącznego ryzyka. Alpinizm, w większym stopniu niż inne sporty, jest
działaniem grupowym, w którym każdy członek zarówno wspiera, jak i jest
wspierany przez osiągnięcia grupy na każdym etapie. Dla większości
alpinistów, przyjemności z uprawiania alpinizmu polegają nie tylko na
"zdobywaniu" szczytów, ale także na fizycznej i duchowej satysfakcji, którą
przynosi intensywny osobisty wysiłek, coraz większa sprawność i kontakt z
naturalną wspaniałością.
Turystyka piesza jest wspaniałą formą rekreacji dla osób niedowidzących lub
niewidomych. Jest to wspaniały sposób na powrót do natury, relaks i
naładowanie akumulatorów, a ponadto daje osobie niewidomej szansę na
zrobienie tego z bliskimi osobami widzącymi, rodziną, partnerem lub
przyjaciółmi, w prawie taki sam sposób jak oni, ale bez wzroku. Wiele osób
stwierdziło, że nawet jeśli nie mają wzroku, wzmocnienie ich zmysłów takich
jak dotyk, dźwięk i zapach jest tak duże, że czują, że ich widzący koledzy,
którzy nie podążają za nimi, tracą to doświadczenie.
Nie musi to być odległy, nieuczęszczany szlak górski, wystarczy rzadko
uczęszczana droga szutrowa lub kilka dobrze przetartych ścieżek
spacerowych. Dla osób z dysfunkcją wzroku lepiej i bezpieczniej jest
wędrować z przewodnikiem widzącym, korzystając z pomocy białej laski lub
psa przewodnika. I jest to świetna zabawa, gdy ktoś robi to w grupie. To jest
do zrobienia!
Ten sport nie wymaga żadnych modyfikacji. Wystarczy chęć, dobre buty,
kondycja fizyczna, dobrze wytyczona trasa bez
zbyt wielu przeszkód i od 1 do 3 dobrze
wyszkolonych przewodników i znawców trasy.

1 MATERIAŁY
Dla dzieci i dorosłych, którzy są niewidomi, relaksujący (lub energiczny) spacer po lesie
może być wspaniałym sposobem na spędzenie dnia. Jest to dobre ćwiczenie i idealna
aktywność, którą można dzielić z przyjaciółmi i rodziną. Pozwala również doświadczyć
majestatycznego piękna świata przyrody.
"Przyroda jest jedną z rzeczy, które łączą nas z resztą świata i sprawiają, że czujemy się
częścią tego świata".
Piesze wędrówki mogą być jednakowo przyjemne dla osób widzących i niewidzących.
Podczas gdy osoby widzące doceniają malownicze piękno lasu, niewidomi wędrowcy
mogą cieszyć się innym bukietem doznań zmysłowych - cierpkim aromatem igieł
sosnowych, delikatną pieszczotą bryzy i szumem górskiego strumienia.
Jeśli jesteś początkującym wędrowcem, zacznij od łatwych szlaków dla początkujących
wędrowców. Gdy nabierzesz pewności siebie, możesz przejść do dłuższych wędrówek i
bardziej wymagającego terenu.
Znajdź szlak, który jest dla Ciebie odpowiedni. Zwróć szczególną uwagę na długość i
stopień trudności każdego szlaku (od łatwego do trudnego). Możesz również znaleźć
informacje o potencjalnych zagrożeniach, w tym o dzikich zwierzętach, kleszczach i
trującym bluszczu.
Rozważ wędrówkę z przewodnikiem, który widzi. Na trudniejszych szlakach przewodnik
może pomóc Ci w pokonywaniu przeszkód, od powalonych drzew po nieoczekiwane
zmiany wysokości. Krótka linka to wygodny sposób na utrzymanie łączności z
przewodnikiem.
Podczas wędrówki z grupą ludzi słuchaj sygnałów dźwiękowych. Dźwięki, które wydają,
dostarczają ważnych informacji o szlaku, który jest przed Tobą. Różne rodzaje terenu takie jak kałuże, luźny żwir lub piasek - wydają wyraźnie różne dźwięki. "Oceniając, jaka
będzie nawierzchnia szlaku, będę przygotowany na ewentualne zmiany, które będę
musiał wprowadzić, gdy postawię kolejny krok" - mówi Bill Tipton, doświadczony turysta,
który jest niewidomy.
Rozważ użycie kijków do chodzenia. Niektórzy niewidomi wędrowcy używają kijków do
nordic walking, które są podobne do kijków narciarskich. Podobnie jak biała laska, kijki do
chodzenia mogą być używane do rozpoznawania nadchodzących przeszkód. Pomogą Ci
one również utrzymać równowagę i pozycję pionową, gdy szlak jest skalisty lub nierówny.

Zainwestuj w parę dobrych butów do pieszych wędrówek. Zapewniają one
wsparcie kostki, co zmniejsza prawdopodobieństwo jej skręcenia. Jest to
ważne dla wędrowców, którzy nie widzą dokładnie charakteru terenu, po
którym chodzą. Wysokiej jakości buty turystyczne zapewniają również lepszą
przyczepność i ochronę przed pęcherzami.
Bądź przygotowany na nagłe wypadki. Mądrzy wędrowcy - niewidomi lub
widzący - wiedzą, że zawsze istnieje szansa, że mogą się zranić, zgubić lub
znaleźć się w złej pogodzie. Planuj z wyprzedzeniem i spakuj środki pierwszej
pomocy, odzież przeciwdeszczową, jedzenie, dodatkową wodę, krem
przeciwsłoneczny, wodoodporne zapałki i nóż lub inne narzędzie.
Ciesz się doświadczeniem! Poczuj ciepło promieni słonecznych na twarzy.
Wdychaj świeże powietrze. Ciesz się towarzystwem współtowarzyszy
wędrówki

2 PERSONEL
Do wspinaczki z osobami niewidomymi wystarczy jeden towarzysz, który
może pełnić rolę przewodnika-pomagacza, ale zawsze wskazane jest, aby były
to co najmniej 2 lub 3 osoby.
Osoby te muszą być doświadczone w alpinizmie, znać szlaki, znać zasady
pierwszej pomocy i oczywiście wiedzieć, jak wygląda praca i prowadzenie
osób niewidomych w górach.
Ich zadaniem jest towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością wzrokową na
szlaku turystycznym, przestrzeganie przebiegu szlaku, pomoc w pokonywaniu
przeszkód i oczywiście bezpieczny powrót do domu.

3 ZAWODNICY
Do uprawiania turystyki pieszej wystarczy jedna osoba, ponieważ jest to sport
indywidualny. W przeciwieństwie do spacerów przyrodniczych, uczestnik
wędrówek powinien być w dobrej kondycji fizycznej, ponieważ szlaki są
dłuższe, w dobrym towarzystwie i zawsze gotowy do improwizacji.

4 PRZEPISY
W planowaniu nie ma reguł gry. Są za to zasady postępowania. Przede
wszystkim stosunek do towarzyszy i kolegów w grupie, dlaczego nigdy nie
wiadomo kiedy będziemy potrzebować pomocy i jakiej, a przede wszystkim
należy szanować góry i przyrodę, dlaczego umieją być bezwzględne wobec
człowieka i ludzkiej głupoty, a także jedną wielką i ważną zasadą i
zachowaniem w przyrodzie są zasady, że wszystko co niesiemy ze sobą i
stety, przynosimy z powrotem i nic co nie należy do przyrody nie wolno nam
zostawić. Chodzi tu głównie o śmieci i wszystko inne, co nie jest autentyczne
w przyrodzie.

5 BEZPIECZEŃSTWO
W alpinizmie najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników. Dlatego przed
zaplanowaniem akcji przeprowadzana jest analiza pod kątem wagi trasy i
odpowiednio dobierani są uczestnicy lub na podstawie zgłoszeń na wycieczkę
wybierany jest odpowiedni szlak turystyczny.
Bardzo ważne jest bezpieczeństwo każdego uczestnika z dysfunkcją wzroku,
dlatego do każdego niewidomego uczestnika przydzielamy co najmniej 2
zdrowych, aby wycieczka mogła być przeprowadzona, wykonana i zakończona
bez konsekwencji dla zdrowia wszystkich uczestników

6 WNIOSKI
Turystyka piesza to nie bezcelowy spacer w przyrodzie, po niedostępnych
ścieżkach i krajobrazach oraz zdobywanie szczytów. Alpinizm to styl i sposób
życia, to sport, któremu towarzyszy szereg aktywności, które czynią
współczesne życie jeszcze bardziej atrakcyjnym i ciekawym. Spacery na łonie
natury, spotkania towarzyskie i ruch na świeżym powietrzu to aktywny
wypoczynek pełen przyjemności i nowych doświadczeń. Choć wyczerpuje nas
fizycznie, wzbogaca i odświeża o nową energię, której potrzebujemy w
codziennym życiu. Alpinizm rozwija wiele innych cech: zaradność, odwagę,
poświęcenie, zdolności adaptacyjne, wytrzymałość fizyczną, towarzyskość
oraz poczucie zrozumienia dla ludzi i przyrody. Opiera się na wspólnocie i
wzajemnym działaniu w celu opanowania naturalnych, a zarazem własnych
możliwości psychofizycznych. Zgodnie z tym wszystkim, alpinizm, oprócz
tego, że jest metodą i stylem życia, rozwija silną i stabilną osobowość, która
jest ozdobiona odwagą, siłą psychiczną i fizyczną, wytrzymałością, zdolnością
adaptacji i odpowiedzialnością wobec siebie, społeczeństwa i przyrody, a
także jakością i zdrowym życiem.

JUDO
Judo wywodzi się z Japonii jako pochodna różnych sztuk walki. Judo jest
jedną z najbezpieczniejszych sztuk walki, ponieważ nie obejmuje kopnięć,
uderzeń, ani stosowania nacisku na stawy, aby rzucić przeciwnika. Ponadto w
Judo, zawodnicy nie używają żadnej broni.
Dwóch zawodników stoi na tatami (specjalna "mata") w pozycji stojącej
naprzeciwko siebie. Celem przeciwników jest podniesienie i rzucenie
przeciwnika na plecy. Kiedy są na ziemi, przeciwnicy stosują różne chwyty lub
blokady stawów aż do poddania. Celem jest utrzymanie drugiego zawodnika
leżącego na plecach tak długo, jak to możliwe, maksymalnie do 10 sekund.
O ile nie nastąpi natychmiastowy "ippon" przez perfekcyjnie wykonany rzut,
lub przez przytrzymanie przeciwnika na ziemi na plecach do 20 sekund, na
koniec gry wygrywa zawodnik, który ma najwięcej punktów. Jeśli nie ma
wyniku lub obaj uczestnicy mają tyle samo punktów, mecz przechodzi do fazy
złotego wyniku, w której pierwszy zawodnik, który zdobędzie punkty,
wygrywa mecz.
"Rzut, który kładzie przeciwnika na plecy z impetem i kontrolą zdobywa
ippon, wygrywając zawody. Mniejszy rzut, w którym przeciwnik jest rzucony
na plecy, ale z niewystarczającą siłą, aby zasłużyć na ippon, zdobywa punkt
waza-ari Dwa punkty waza-ari równają się ippon. Rzut, który przewraca
przeciwnika na bok punktowany jest yuko.
Ippon jest zdobywany w ne-waza za przyszpilenie przeciwnika na plecy
uznanym osaekomi-waza przez 20 sekund lub przez wymuszenie poddania
przez shime-waza lub kansetsu-waza. Poddanie jest sygnalizowane przez
dotknięcie maty lub przeciwnika co najmniej dwa razy ręką lub stopą, lub
przez powiedzenie maitta (poddaję się). Przypięcie trwające mniej niż 20
sekund, ale więcej niż 10 sekund punktowane jest waza-ari (dawniej waza-ari
było przyznawane za trzymanie dłuższe niż 15 sekund, a yuko za trzymanie
dłuższe niż 10 sekund). Ippon jest punktowany w ne-waza za przyszpilenie
przeciwnika do pleców uznanym osaekomi-waza przez 20 sekund lub przez
wymuszenie poddania przez shime-waza lub kansetsu-waza. Poddanie jest
sygnalizowane przez dotknięcie maty lub przeciwnika co najmniej dwa razy
ręką lub stopą, lub przez powiedzenie maitta (poddaję się). Podpięcie
trwające mniej niż 20 sekund, ale więcej niż 10 sekund punktowane jest wazaari (dawniej waza-ari było przyznawane za trzymanie dłuższe niż 15 sekund, a
yuko za trzymanie dłuższe niż 10 sekund)."

Judo jest doskonałym sportem do wdrożenia na imprezie integracyjnej. Osoby
z niepełnosprawnością wzroku mogą go uprawiać razem z osobami
niewidzącymi. Na oficjalnych igrzyskach paraolimpijskich zasady są dokładnie
takie same jak opisane powyżej, z jednym tylko wyjątkiem: uczestnicy z
dysfunkcją wzroku rozpoczynają rywalizację trzymając się za ręce, w
przeciwieństwie do techniki "off-grip" stosowanej przez pełnosprawnych
zawodników.
Tak jak w oryginalnym meczu, osoby z niepełnosprawnością wzroku grają w
judogi, specjalnym stroju, składającym się z białych lub niebieskich spodni i
kurtki przewiązanej "obi", czyli paskiem w talii. Noszenie tego uniformu
umożliwia uczestnikom chwytanie się nawzajem za ubrania i stosowanie
różnych technik rzutów.

1 MATERIAŁY
Mecz judo jest zazwyczaj rozgrywany w hali na specjalnej macie zwanej tatami.
Zewnętrzna część tatami ma około 14 metrów kwadratowych. Wewnątrz znajduje się
mniejsza powierzchnia, która ma około 10 metrów kwadratowych i na której odbywa się
właściwy mecz. Przeciwnicy, którzy biorą udział w meczu judo nazywani są judokami.
Noszą oni specjalne uniformy zwane gi (judogi) zawierające białe lub niebieskie spodnie
oraz kurtkę przewiązaną "obi" czyli pasem w talii. W zależności od poziomu
zaawansowania judocy noszą pasy o różnych kolorach.

2 PERSONEL
Na profesjonalnym meczu judo jest dwóch sędziów. Organizując zawody dla
osób z dysfunkcją wzroku, ważne jest, aby w pierwszej kolejności trenerzy
prowadzili zawodników na tatami, a następnie sędzia prowadził ich, aby
złapali nawzajem swoje gi. Jak w przypadku każdego wydarzenia, ważne jest,
aby mieć wolontariuszy/pracowników, którzy wspierają koordynację turnieju,
na integracyjnym wydarzeniu sportowym potrzebne są dodatkowe osoby,
które poprowadzą uczestników na sali gimnastycznej lub stadionie. Trenerzy
zazwyczaj siedzą lub stoją na zewnątrz tatami i wydają ustne polecenia
swoim zawodnikom. Jak w przypadku każdego wydarzenia sportowego,
ważne jest zapewnienie pomocy medycznej w przypadku kontuzji.

3 ZAWODNICY
Dwie osoby grają mecz przeciwko sobie. Podczas organizowania turnieju, w
zależności od możliwości obiektu, może w nim uczestniczyć znacznie więcej
osób.

4 PRZEPISY
Zawody judo rozpoczynają się od ukłonu obu judoków. Następnie sędzia
sygnalizuje rozpoczęcie meczu. Na zawodach judo organizowanych dla osób
słabowidzących i niewidomych, mecz judo rozpoczyna się od wzajemnego
złapania przez zawodników za gi pod okiem sędziego, a następnie sędzia daje
sygnał do rozpoczęcia walki.
Zasady są opisane powyżej, mecz kończy się albo przez ippon, albo po
upływie czasu.
Kiedy zawodnicy wychodzą poza obszar gry na tatami, sędzia daje sygnał i
prowadzi ich z powrotem na tatami. Dzieje się tak również w przypadku
pojedynku judo bez zasłon.
Podczas organizowania turnieju uczestnicy są wybierani do różnych kategorii
na podstawie wieku, płci i wagi, a podczas zawodów integracyjnych można
stworzyć kategorię opartą na poziomie upośledzenia wzroku..

5 BEZPIECZEŃSTWO
Zawsze powinna być wystarczająca liczba wolontariuszy/pracowników, którzy
eskortują uczestników, nie powinno być więcej osób uczestniczących w
imprezie niż jest to dozwolone w danym miejscu, w razie nagłego wypadku
wyjścia awaryjne powinny być otwarte, a przewodnicy powinni być
przygotowani w jaki sposób ewakuować uczestników np. w przypadku
pożaru.
Podczas meczu obaj sędziowie zwracają uwagę, aby wszyscy grali zgodnie z
zasadami, nie stosowano kopnięć ani uderzeń, nie wywierano nacisku na
stawy, aby rzucić przeciwnika. Sędziowie eskortują również zawodników z
powrotem na tatami, jeśli oddalą się w trakcie "walki".

6 WNIOSKI
Judo jest świetne zarówno dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Uczy
technik samoobrony bez wyrządzania krzywdy przeciwnikowi. Ze względu na
bliski i stały kontakt fizyczny między zawodnikami, gra ta może być łatwo
rozgrywana w sposób integracyjny z udziałem zarówno osób widzących, jak i
niewidomych.

ROWING
Wioślarstwo to sport, który może być odtwarzane rekreacyjnie lub
konkurencyjnie zarówno na ziemi (wioślarstwo kryty) i na wodzie. Na wodzie,
osoby mogą albo SCULL (jedno wiosło w każdej ręce) lub ROW (przy użyciu
jednego wiosła tylko). Sculling może być wykonane indywidualnie lub w
załodze z 2, 4 lub nawet 8 wioślarzy. Wiosłowanie jest zawsze wykonywane w
łodziach załogowych, w załogach po 2, 4 lub 8 osób. Czasami są one
sterowane przez COXSWAIN chociaż coraz częściej, mniejsze łodzie (2/4
wioślarzy) są sterowane przez wioślarza, który ma ster przymocowany do
jednego z jego / jej buty.
Wioślarstwo zapewnia sportowcom z uszkodzeniem wzroku możliwość bycia
aktywnym na wodzie, angażowania się w zabawy i przyjazne środowisko
klubowe, i uczestniczyć w różnych konkursach z regat klubowych przez stan i
mistrzostwa krajowe do mistrzostw świata i Igrzysk Paraolimpijskich.
Wioślarstwo zostało wprowadzone jako sport paraolimpijski na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku i daje sportowcom, a także osobom z
niepełnosprawnością wzroku, możliwość osiągnięcia najwyższego poziomu.

1 MATERIAŁY
Oczywiście, wioślarstwo jest sportem wodnym i przede wszystkim, trzeba zapewnić ciche
miejsce na wodzie, aby utrzymać i ponieważ zawody są szybkie, czyli długie, oczywiście,
miejsce lub powierzchnia wody powinna być tak duża, jak to możliwe, czyli dłuższy tor.
Oczywiście, przede wszystkim potrzebna jest łódź, która jest odpowiednia do wiosłowania
i która może pomieścić 2, 4 lub 8 zawodników.
Wyposażenie
Kadłub adaptacyjnej łodzi wioślarskiej jest identyczny jak w przypadku łodzi
pełnosprawnych. Adaptacyjne łodzie wioślarskie wyposażone są w specjalne siedzenia,
które różnią się w zależności od niepełnosprawności wioślarza. Do tej pory nie ma innych
specyfikacji dotyczących siedzeń poza następującymi: LTA4+ ma siedzenie przesuwne;
pozostałe trzy klasy łodzi mają siedzenia stałe. TA 2x posiada siedzisko, które oferuje
"dodatkowe wsparcie". AW1x i AM1x są wyposażone w siedzisko, które oferuje "wsparcie
posturalne" dla osób z zaburzeniami równowagi podczas siedzenia (np. uszkodzenie
rdzenia kręgowego, porażenie mózgowe). Zapewnia to podparcie górnej części ciała i
utrzymanie jej w stałej pozycji.
Mniejsze łodzie są wyposażone w urządzenia wypornościowe zwane pontonami, które
działają jak stabilizatory przymocowane do takielunku łodzi,
zapewniając dodatkową równowagę boczną.

Podstawowy sprzęt wioślarski
Jeśli zaczynasz, warto mieć przegląd wszystkich podstawowych urządzeń wioślarskich,
które można napotkać.
Wiosła
Koniec wiosła wchodzi do wody. Zazwyczaj malowane w barwach klubu
reprezentowanego przez wioślarza. Istnieją różne kształty łyżek; tasaki mają kształt
tasaków do mięsa, a wiosła maczugowe mają tradycyjną łyżkę w kształcie tulipana.
Wiosła
Wioślarze używają wioseł (lub łopatek) jako dźwigni do napędzania łodzi.
Sztywniaki
Takielunek łodzi (metalowy wysięgnik) znajduje się przy każdym siedzeniu w łodzi i
obsługuje czop (krętlik i bramkę), aby utrzymać wiosło z boku łodzi. Obecnie istnieje kilka
różnych konstrukcji riggerów, od dwu lub trzypunktowych metalowych lub węglowych
rurek do metalowych lub węglowych skrzydeł.
Siedzenie
Niektóre łodzie mają stałe siedzenia, a niektóre mają siedzenia przesuwne. Wioślarze
siedzą na siedzeniu przesuwnym, co oznacza, że będzie się poruszać do przodu i do tyłu
na kółkach, aby umożliwić wioślarzowi większy ruch. Prowadnice, na których siedzą koła
nazywane są ślizgaczem.
Buty
Wioślarze mocują swoje stopy do łodzi za pomocą butów przymocowanych do metalowej
płyty w łodzi (nosze stóp). Zapewnia im to stabilną podstawę do odpychania się. Buty
powinny mieć blokady pięty, aby umożliwić szybkie uwolnienie stóp w przypadku
wywrotki.
Miejsce dla koxów
Niektóre łodzie mają coxa, który siedzi albo z przodu (dziób) albo z tyłu (rufa) łodzi na
siedzeniu dla coxa. W łodziach z koxem, cox kieruje łodzią używając steru i wbudowanego
mechanizmu sterowego oraz instruuje załogę, jednocześnie pełniąc funkcję obserwatora.
Dziób i kula dziobowa
Dziób to przednia część łodzi i jest to również nazwa nadana wioślarzowi, który siedzi na
miejscu najbliżej dziobu (wioślarz dziobowy jest wioślarzem, który przekroczy linię mety
jako pierwszy). Kula dziobowa jest kapturkiem bezpieczeństwa w kształcie kuli, który
znajduje się na dziobowej części łodzi.
Jest ona obowiązkowa na wszystkich łodziach wiosłowych ze względu na bezpieczeństwo
innych użytkowników wody.
Rufa (lub plandeka rufowa)
Jest to zadaszona część znajdująca się z tyłu łodzi.
Ster jest zamontowany pod plandeką rufową łodzi i
jest połączony z mechanizmem sterowym.

2 PERSONEL
Do asysty, czyli personelu drużyny wioślarskiej składającej się z osób
niewidomych, potrzebna jest nieco większa liczba osób. Oznacza to, że osoby
towarzyszące osobie z niepełnosprawnością wzrokową mogą być również
personelem pomocniczym. Jeśli wiosłuje 2, 4 lub 8 osób, liczba asystentów
również powinna wynosić co najmniej 2, 4 lub 8. Ich zadaniem jest
wprowadzenie łodzi na wodę, ustawienie wioseł, umieszczenie wioślarzy w
łodzi i oczywiście podążanie za łodzią z inną łodzią w razie ewentualnego
wypadku na wodzie i przybycie na ratunek.
Oprócz asystentów wioślarzy, oczywiście, jeśli są to zawody, powinna być
zapewniona maksymalna liczba sędziów, lekarzy i medyków.

3 ZAWODNICY
Każda osoba z niepełnosprawnością wzrokową może zaangażować się w
wioślarstwo. Osoba niewidoma lub niedowidząca skorzysta z wioślarstwa
poprzez poczucie wolności, które zapewnia, zmniejszenie izolacji społecznej
i uczenie się nowych umiejętności przy jednoczesnym zachowaniu
sprawności fizycznej i zdrowia.
Co więcej, wioślarze z niepełnosprawnością wzrokową mogą odnieść sukces
w wioślarstwie; Najlepsi wioślarze mają fantastyczne wyczucie ruchu łodzi,
które jest całkowicie niezależne od ich wzroku. W związku z tym, nie ma
powodu, dla którego osoby z niepełnosprawnością wzroku nie mogą
wiosłować na wysokim poziomie w ramach głównego nurtu działalności
klubowej. Dla potrzeb wiosłowania 2, 4 lub 8 osób dla jednej załogi w łodzi.

4 PRZEPISY
Podstawowe zasady
Istnieją dwie podstawowe zasady w wioślarstwie, które są określone przez
Międzynarodową Federację Wioślarską (FISA) we wszystkich zawodach.
Zmiany toru: W olimpijskich zawodach wioślarskich, jest sześć oddzielnych
torów, z jedną łodzią w każdym pasie. Łodzie (indywidualne lub drużynowe)
mogą zmieniać przydzielone im tory, pod warunkiem, że nie przeszkadzają
innym łodziom. W przypadku, gdy łódź przeszkadza drugiej łodzi podczas
zmiany pasa, osoba lub drużyna zostanie
natychmiast zdyskwalifikowana z wyścigu.

Fałszywe starty: Zawody rozpoczynają się dźwiękiem ślepej próby
wystrzelonej z pistoletu. Jednakże, jeżeli drużyna opuści swój znak zanim
ślepak zostanie wystrzelony, wtedy jest to uważane za falstart.
Każda drużyna lub osoba indywidualna ma prawo do co najmniej jednego
falstartu
podczas
zawodów.
Ale
w
przypadku
drugiego,
zostają
zdyskwalifikowani z wyścigu.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Wioślarstwo jest wyzwaniem i przyjemny sport. Jak wszystkie sporty, a sporty
wodne, w szczególności, istnieją nieodłączne zagrożenia. W związku z tym
ważne jest, aby wszyscy uczestnicy (w tym wioślarze, coxswains, trenerzy,
Boat Race Officials, wolontariuszy i kibiców) są świadomi, i przestrzegać, na
wodzie polityki bezpieczeństwa określone .
W ramach audytów bezpieczeństwa w klubie i wyścigu, oficerowie
bezpieczeństwa klubu powinni sprawdzić, czy ich sprzęt spełnia wymagane
kryteria. Aby promować bezpieczeństwo i pomagać klubom w spełnianiu ich
wymagań bezpieczeństwa, losowe kontrole mogą być przeprowadzane przez
Oficerów Zawodów.

6 WNIOSKI
Każda osoba z niepełnosprawnością wzrokową może zaangażować się w
wioślarstwo. Osoba niewidoma lub niedowidząca skorzysta z wioślarstwa
poprzez poczucie wolności, które zapewnia, zmniejszenie izolacji społecznej i
uczenie się nowych umiejętności przy jednoczesnym zachowaniu sprawności i
zdrowia.
Wioślarstwo jest jednym z niewielu sportów łożyska, które ćwiczy wszystkie
główne grupy mięśni, w tym quady, bicepsy, tricepsy, łopatki, pośladki i
mięśnie brzucha. Sport ten poprawia również wytrzymałość sercowonaczyniową i siłę mięśni. Wioślarze wysokiej wydajności mają tendencję do
bycia wysokimi i muskularnymi: chociaż dodatkowa waga zwiększa opór na
łodzi, większa moc sportowców ma tendencję do kompensacji. Zwiększona
moc jest osiągana poprzez zwiększoną dźwignię na wiosło zapewnioną przez
dłuższe kończyny zawodnika. W łodziach wieloosobowych (2, 4, lub 8),
najlżejsza osoba zazwyczaj wiosłuje na dziobowym siedzeniu z przodu łodzi.

BIEG
Bieganie jest jedną z najważniejszych i najstarszych aktywności sportowych,
jakie uprawia człowiek. Na poziomie rekreacyjnym bieganie nie wymaga
żadnego specjalnego sprzętu, może być uprawiane wszędzie i w zależności
od prędkości istnieją różne terminy, które mogą być używane do opisania
aktywności, takie jak jogging, który odnosi się do wolniejszego tempa
aktywności biegowej i sprintu, który oznacza bardzo szybki sposób biegania.
Na poziomie profesjonalnym biegacze biegają na bieżni, po drogach, w
terenie (trail) lub na różnych terenach geograficznych (vertical) w zależności
od dystansu i rodzaju aktywności biegowej. Organizowane są różne wyścigi,
najkrótsza trasa to 100 metrów, najdłuższy dystans to 303 506 metrów.
Sprinty są do 400 metrów, średnie dystanse są od 400 do 3000 metrów, a
długie dystanse są powyżej 3000 metrów.
Bieganie może być przystosowane dla osób niedowidzących przy wsparciu
przewodnika. Dwa popularne sposoby to prowadzenie poprzez wskazówki
słowne lub bieg z uwięzią. Podczas profesjonalnych biegów przewodnicy i
biegacze są również połączeni w nadgarstku za pomocą małego kawałka liny
zwanego uwięzią, który pomaga biegaczowi utrzymać się na swoim pasie.
Ponieważ poziom upośledzenia wzroku może być różny, w celu zapewnienia
sprawiedliwego wyścigu każdy niedowidzący zawodnik nosi opaskę na oczy.
Przewodnik i zawodnik trenują razem i biegną obok siebie w bardzo
zsynchronizowany sposób, poruszając rękami i nogami w tym samym czasie.

1 MATERIAŁY
Bieganie to wspaniały sport, ponieważ w zasadzie można go uprawiać wszędzie.
Najlepszym polem do ćwiczeń jest bieżnia, ponieważ nie ma na niej tak wielu przeszkód,
jak na przykład na naturalnej ścieżce. Podczas organizowania wyścigu, do startu używa
się tego samego sprzętu (bloki startowe), co w przypadku niewidomych sportowców,
jedynym dodatkowym wyposażeniem są opaski na oczy dla zawodników z wadami
wzroku i pasy mocujące. Ponadto, potrzebne są również naturalne ubrania i buty do
biegania.

2 PERSONEL
Organizując imprezę biegową dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ważne
jest, by mieć tylu ochotników do biegania w roli przewodników, ilu
niewidomych lub niedowidzących uczestników. Idealnie byłoby, gdyby
trenowali razem, ale jeśli chodzi o aktywność rekreacyjną, do której mogą
dołączyć obce osoby, połączenie w pary biegaczy i przewodników może
również stworzyć dobrą okazję do integracji. Można również pozwolić
osobom niewidomym "biegać w butach osób niewidomych", zapewniając im
opaski na oczy i łącząc ich w pary z przewodnikami. W zależności od
dystansu, na niektórych odcinkach trasy potrzebni są wolontariusze lub
pracownicy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, dostarczają napoje i
wspierają biegaczy w razie problemów. W przypadku większych wydarzeń
zawsze powinna być obecna opieka medyczna.

3 ZAWODNICY
Wspaniałość tego sportu polega na tym, że może w nim "brać udział" tyle
osób, ile organizatorzy sobie życzą - pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i
mając wystarczającą ilość osób do zapewnienia wsparcia. Drużyna składa się
z dwóch zawodników: jednego z wadą wzroku / lub z opaską na oczach i
jednego niewidomego przewodnika.

4 PRZEPISY
Zawodnicy z poważnymi wadami wzroku / lub zawodnicy niewidomi, którzy
noszą opaski na oczy, są łączeni w pary z przewodnikami. Przewodnicy to
widzący biegacze, którzy stale komunikują się ze swoimi partnerami,
wskazują przeszkody i informują sportowców, w którym punkcie toru/szlaku
się znajdują i ile im jeszcze zostało. Zawodnicy i przewodnicy są połączeni w
nadgarstku za pomocą uwięzi, która jest małą liną. Oboje biegną obok siebie
i synchronizują swoje ruchy. W zespole potrzebna jest duża ilość
bezpośredniej komunikacji. Na początku wyścigu wszystkie pary ustawiają
się na linii startu, a po sygnale (gwizdek, wystrzał, itp.) wszyscy zaczynają
biec. Para, która pierwsza dotrze do mety, wygrywa.

5 BEZPIECZEŃSTWO
W zależności od dystansu, na niektórych odcinkach trasy potrzebni są
wolontariusze lub pracownicy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem,
dostarczają napoje i wspierają biegaczy w razie problemów. W przypadku
większych imprez zawsze powinna być obecna opieka medyczna.
Sportowcy i ich przewodnicy potrzebują trochę czasu na przygotowanie,
omówienie sposobów komunikowania się ze sobą, przećwiczenie jak biegną
obok siebie w zsynchronizowany sposób. Na starcie organizatorzy powinni
upewnić się, że każdy ma wystarczająco dużo miejsca, nie powinno być
tłoczno, szczególnie na starcie.

6 CONCLUSION
Ten rodzaj aktywności sportowej jest bardzo tani, nie wymaga drogiego
sprzętu, stwarza idealną okazję do nawiązywania kontaktów między ludźmi,
dlatego jest jednym z najlepszych sportów sprzyjających integracji
społecznej.

PŁYWANIE
Pływanie, jako forma rywalizacji sportowej, pojawiło się wraz z powstaniem
klubów sportowych i wielu stowarzyszeń. Jeden z pierwszych klubów powstał
w 1837 roku w Anglii.
Najbardziej znanym stylem pływackim w tamtych czasach był ten, który dziś
nazywany jest stylem klasycznym. Niepełnosprawni pływacy rywalizują o
medale od 1896 roku (I Igrzyska Olimpijskie). W tym czasie prezentowano styl
klasyczny i dowolny. W 1940 roku opracowano styl motylkowy. Dopiero od
1960 roku zawodnicy niepełnosprawni rywalizują w tej dyscyplinie (I Igrzyska
Paraolimpijskie w Rzymie).
Technika pływania i trening dla osób z dysfunkcją wzroku są takie same jak
dla osób widzących. Trudne jest wykonywanie nawrotów, pływanie prosto
środkiem toru i wykonywanie skoków startowych. Wszystko to wymaga czasu,
wysiłku i opanowania emocjonalnego, aby wyćwiczyć te elementy. Problemem
jest również głośny doping publiczności. Są to zajęcia całoroczne, które
można wykonywać na pływalniach krytych i otwartych.
Zwroty ułatwiają trenerzy, którzy stoją na obu końcach toru i dotykają
zawodnika kijkiem z końcówką przypominającą piłkę na końcu zwrotu, a
przed dotarciem do mety. Osoba ta wie, że znajduje się blisko ściany basenu.
Technika pływania jest taka sama jak dla osób bez trudności z dysfunkcją
wzroku. Sugeruje się, aby osoba pływająca miała osobę wspierającą, która
będzie służyła/pomagała w dotarciu na miejsce pływania, pomagała w
przygotowaniu przed i po pływaniu. Nie są wymagane specjalne strefy
sportowe. Jednym z ważnych czynników w procesie uczenia się jest to, że
trening powinien być organizowany w ciszy, tak aby osoba mogła słyszeć
polecenia i znaki od trenera/instruktora sportu.
W pływaniu stworzone zostały klasy startowe, które składają się z dwóch
elementów:
- kodu literowego: S, SB lub SM, oznaczający styl pływacki:
- S - klasyfikacja w stylu dowolnym, grzbietowym i motylkowym
- SB - klasyfikacja w stylu klasycznym
- SM - klasyfikacja w stylu zmiennym

Liczba od 1 do 14, oznaczająca rodzaj i stopień niepełnosprawności:
- 1-10 - niepełnosprawność narządów ruchu (im wyższa liczba, tym niższy
stopień niepełnosprawności);
- 11-13 - upośledzenie narządu wzroku (im większa liczba, tym mniejszy
stopień upośledzenia);
- 14 - niepełnosprawność intelektualna.
W pływaniu osób z niepełnosprawnością zawodnicy rywalizują w różnych
stylach pływackich: dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym i
zmiennym.
Zawodnicy z dysfunkcją wzroku lub niepełnosprawnością intelektualną mają
zawsze tę samą klasę we wszystkich stylach, np. S11, SB11 i SM11 (zawodnik
niewidomy):
- Klasa S/SB11 - sportowcy mają bardzo słabą ostrość wzroku i/lub brak
percepcji światła;
- Klasa S/SB12 - zawodnicy mają lepszą ostrość wzroku niż zawodnicy klasy
S/SB11 i/lub pole widzenia ograniczone do mniej niż 5 stopni;
- Klasa S/SB13 - zawodnicy mają najlepszą możliwą ostrość wzroku, która
nadal kwalifikuje ich do udziału w zawodach pływackich dla
niepełnosprawnych i/lub pole widzenia ograniczone do mniej niż 20
stopni.

1 MATERIAŁY
Wszystkie
baseny
i
budynki
powinny
być
dostępne
dla
osób
niepełnosprawnych. Do przeprowadzenia treningu lub zawodów potrzebny
jest basen, kryty lub odkryty, w zależności od pory roku (pogody).
Ponadto, jako rekreacyjna forma sportu, może być uprawiana na otwartych
kąpieliskach, takich jak morze lub jeziora, gdzie jest to możliwe, ale tylko przy
wsparciu osoby towarzyszącej. Pływanie na otwartych kąpieliskach jest
głównie wykorzystywane w zawodach takich jak triathlony. Kryte i odkryte
baseny są wykorzystywane do zawodów.
Zgodnie z przepisami World Para Swimming, dwa rodzaje basenów są
zatwierdzone do treningów i zawodów:
- baseny o standardzie paraolimpijskim - pływalnie o minimalnych standardach
minimalna długość 25 lub 50 metrów, jeśli płyta pomiarowa jest
zainstalowana po obu stronach basenu;
wymagana jest minimalna głębokość 1,35 metra, licząc od pierwszego
metra basenu do co najmniej szóstego metra po stronie słupków
startowych. Dalej wymagana jest minimalna głębokość 1,0 metra;

Tory powinny mieć szerokość co najmniej 2,5 m, z dwoma pasami ruchu
poza pierwszym i ostatnim torem o szerokości co najmniej 0,2 m każdy.
Lina toru powinna składać się z "pływaków" The track rope shall consist
of "floats" along its entire length having a minimum diameter of 0.10 m
and a maximum diameter of 0.15 m. The track ropes must be stretched
across the entire length of the track and attached at both ends of the
float to hooks sunk into the walls
Starting posts - The starting posts must be rigid so as not to give the effect of
springiness. The height of the starting post should be between 0.5 metres and
0.75 metres above the water surface. The surface of the post should be at
least 0.5 metres x 0.5 metres and should be covered with an anti-slip material.
The maximum slope of the post towards the water must not exceed 10o.
Additionally, the starting post may have an adjustable footrest. The design of
the post should allow the swimmer's hand to grip the front or sides of the
post when launching from it.
The water temperature must be between 25o C to 28o C
Track markings - should be in a dark, contrasting colour, placed on the
bottom of the pool in the middle of each lane.
Zaangażowany personel potrzebuje również specjalnego sprzętu
- Tapping Device: urządzenie używane przez tapperów do pomocy
zawodnikowi z wadą wzroku, gdy ten zbliża się do ściany końcowej pływalni.
- strój sportowy.
Zawodnicy, którzy uprawiają ten sport, potrzebują następującego sprzętu:
- sprzęt do pływania;
- strój pływacki, klapki, ręcznik;
- sprzęt do pływania, np. okulary do pływania, czepek;
- deska do nauki pływania;
- pas ratunkowy;
- zatyczki do nosa

2 PERSONEL
At least one coach or sports instructor (preferred swimming instructor), an
osoba towarzysząca, która będzie pomagać w codziennych czynnościach
przed i po treningu.
Personel potrzebny do organizacji zawodów i jego role:
Trenerzy
- podczas sesji treningowej trener jest odpowiedzialny za nauczanie, jak
również za opiekę nad pływakiem;
- podczas zawodów - są odpowiedzialni za utrzymanie kontroli, gdy
pływak zbliża się do ściany pływalni, poza tym udzielają wsparcia w fazie
przygotowania i rozgrzewki przed startem;
Taperzy: asystent zawodnika z dysfunkcją wzroku, który pomaga mu podczas
zawodów; Tapper informuje o podejściu do ściany.
Inne przykłady personelu, który może być zaangażowany: Sędzia, Medyczny,
Trener. Podczas zawodów musi być co najmniej jeden sędzia, który daje znak
do startu wszystkim zawodnikom, a dla każdego pływaka musi być trener,
który utrzymuje specjalną linię, która daje pływakowi informację, że zbliża
się do ściany, aby wykonać nawrót..

3 ZAWODNICY
Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy zawodnicy powinni wykonać ćwiczenia
rozgrzewające pod kontrolą trenera lub instruktora pływania. Przed
przystąpieniem do jakichkolwiek zawodów zaleca się, aby osoba z dysfunkcją
wzroku przeszła kurs pływania, poznała wszystkie style pływackie oraz
zasady zachowania się w sytuacjach ryzykownych w wodzie.
Sport ten może być uprawiany przez każdą osobę, również tę z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, jej rodzajem i stopniem dysfunkcji. Można go
uprawiać indywidualnie, jednak zawsze w asyście przewodnika lub w
grupach. Zawody są zarówno indywidualne jak i drużynowe..

4
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Sportowcy, personel pomocniczy sportowców oraz personel klasyfikacyjny są
osobiście odpowiedzialni za zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami
dotyczącymi sportu, rodzaju zawodów oraz wszystkimi wymaganiami
dotyczącymi obiektu, w którym organizowane są zawody.
PODCZAS ZAWODÓW
- Sędzia Główny rozpoczyna każdy wyścig serią krótkich gwizdków.
Pływacy przygotowują się do startu, zdejmują swoje ubrania z wyjątkiem
stroju pływackiego. Następnie Sędzia Główny długim gwizdkiem daje
sygnał do zajęcia pozycji na pomoście startowym lub w wodzie (w
zależności od stylu pływackiego). Drugi długi gwizdek jest sygnałem do
zajęcia pozycji startowej. Następnie Sędzia Główny daje znak Starterowi.
W przypadku pływaków z dysfunkcją wzroku, po długim gwizdku Sędziego
Głównego, pływak powinien być w stanie zorientować się w sytuacji,
zanim Starter wyda komendę "na pozycję". W przypadku pływaka z wadą
wzroku, wraz z wadą słuchu, Asystent powinien dać sygnał startowy
pływakowi poprzez użycie niewerbalnych instrukcji.
- Po przepłynięciu każdej długości lub dystansu basenu i na koniec
wyścigu, pływak musi dotknąć ściany jakąkolwiek częścią swojego ciała.
- Wszystkie wyścigi indywidualne rozgrywane są oddzielnie dla każdej
płci.
- Jeśli pływak pokonuje dystans samotnie, musi pokonać cały dystans, aby
wynik został uznany.
- Pływak musi zarówno pozostać jak i ukończyć wyścig na tym samym
torze, z którego startował.
- Jeśli pływak z dysfunkcją wzroku pojawi się na nieużywanym torze, może
ukończyć wyścig na tym torze.
- Jeśli, z drugiej strony, pojawi się na pasie, który jest używany przez
innego pływaka, preferowane jest, aby pływak powrócił na właściwy pas.
Stoper może wydawać polecenia słowne, ale tylko po wyraźnym
zidentyfikowaniu pływaka z imienia i nazwiska, aby zapobiec rozpraszaniu
uwagi lub przeszkadzaniu innym zawodnikom. Jeśli pływak ukończy
wyścig na zajętym pasie bez przeszkadzania innemu zawodnikowi, jego
wynik zostanie zaliczony.
- Podciąganie się na linie/linie nie jest dozwolone..
Widzowie podczas zawodów zobowiązani są do zachowania ciszy, gdyż
sportowcy z dysfunkcją wzroku używają sygnałów słownych, które są ważną
częścią zawodów.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Aby stworzyć bezpieczne środowisko, wszyscy uczestnicy, personel,
zawodnicy i widzowie powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa
dotyczących obiektu sportowego i zawodów pływackich. Personel powinien
zdać egzamin z pierwszej pomocy, nawet jeśli zawody są organizowane przy
wsparciu specjalnego personelu medycznego. Trenerzy i instruktorzy powinni
być wykwalifikowanymi specjalistami i powinni zdać egzamin pod nadzorem
Związku Sportowego.
Ponadto, podczas zawodów pływackich, personel musi mieć na uwadze
przede wszystkim następujące aspekty:
- Trener pływania zobowiązany jest stać twarzą do basenu. Podczas
prowadzenia zajęć musi poruszać się wzdłuż brzegu basenu, tak aby
instrukcje były dobrze słyszalne dla pływaków z dysfunkcją wzroku.
- Dobra i jasna komunikacja jest kluczowa. Trener musi udzielać
szczegółowych wyjaśnień dotyczących ćwiczeń. Czasami konieczne jest
ręczne zademonstrowanie ćwiczeń pływakowi z dysfunkcją wzroku.
- Teren wokół basenu powinien być wolny od przeszkód i sprzętu, który
może spowodować potknięcie lub upadek.)
- Cały sprzęt powinien być przechowywany w dobrze wyznaczonym
miejscu. Pływacy powinni być poinformowani, gdzie znajduje się ten
obszar i co się tam znajduje.
Zawsze
podawaj
dokładne
instrukcje,
aby
pomóc
osobom
niedowidzącym w znalezieniu drogi ("schody są po lewej stronie").
Ogólne zasady bezpieczeństwa, które powinieneś stosować w każdej sytuacji:
- Pływanie w wodach otwartych (jeziora, morze, rzeki itp.) - zaleca się
pływać zawsze w towarzystwie partnera lub grupy, posiadającej bardzo
dobre umiejętności pływackie. Zwykle wody otwarte nie są wyposażone w
linie kierunkowe, nie mają granic, dlatego niezbędny jest widzący partner
do pływania.
- W sytuacji awaryjnej należy płynąć zawsze w tym samym kierunku, w
którym płyną fale, aby dotrzeć do brzegu.
- Skup się i staraj się słuchać dźwięków sygnalizujących kierunek lądu,
wydawanych przez: rozmawiających ludzi, szczekające psy, muzykę. Jeśli
pływak widzi kształty i kontury, powinien skupić się i szukać budynków,
flag lub świateł.

6 WNIOSKI
Pływanie zyskało popularność wśród osób niepełnosprawnych ze względu na
swoją wszechstronność, dzięki specyficznym
właściwościom wody. Wyporność wody sprawia,
że ciało jest lżejsze, co pozwala osobom o
znacznie ograniczonej sile mięśniowej na
wykonywanie aktywnych ruchów.

SKIING
Jest to dyscyplina paraolimpijska. W zawodach zjazdowych dla osób
niewidomych i niedowidzących ważną rolę odgrywa przewodnik. Pokazuje
trasę zawodnikowi niewidomemu lub niedowidzącemu, jedzie przed
zawodnikiem w jego tempie. Nie wolno go wyprzedzać ani jechać więcej niż
jedną bramkę przed nim. Prowadzący nie atakuje bramek, więc musi poruszać
się nieco innym torem. Jego błędy karane są dyskwalifikacją zawodnika, może
też po prostu wypaść z trasy.
Handler i jeździec są od siebie zależni, a każdy błąd jednego z nich ma
konsekwencje na trasie. Dlatego muszą być wyszkoleni, zgrani, doskonale się
rozumieć i uzupełniać. Przewodnik od startu do mety prowadzi zawodnika z
uszkodzonym wzrokiem. O roli przewodnika świadczy fakt, że otrzymuje on
medal
paraolimpijski,
który
otrzymuje
zawodnik
niewidomy
lub
niedowidzący.
Na Igrzyskach rozgrywanych jest pięć konkurencji: Zjazd, Slalom, Slalom
Gigant, Super Gigant i Super Kombinacja.
Para snowboard jest jednym z najmłodszych i szybko rozwijających się
sportów
zimowych,
w
którym
mogą
startować
również
osoby
niepełnosprawne. Pierwsze zawody zostały zorganizowane w Soczi w 2014
roku. Obecnie mogą w nich startować tylko zawodnicy z niepełnosprawnością
ruchową, według następującej klasyfikacji:
SB-LL 1 - snowboarders with significant impairment of the function of one
or both lower limbs; this group includes, athletes with an amputation
above the knee, or with double amputation of limbs below the knees;
SB-LL 2 - snowboarders with slight impairment of the function of one or
both lower extremities; in this group, there are competitors with a lower
leg amputation, but also competitors with one-sided paresis can
participate;
SB-UL - snowboarders with impairment of a limb or both upper limbs.
W para-snowboardzie zawody odbywają się w trzech konkurencjach:
Slalom z przeszkodami (SBL)
To konkurencja, w której zawodnik musi jak najszybciej pokonać trasę o
długości 400-1000 m, przewyższeniu 100-250 m, kącie nachylenia 20-35 % i
szerokości minimum 4 metrów. Zaleca się, aby trasa znajdowała się w
naturalnej dolinie. Podczas zawodów na torze może znajdować się tylko jeden
zawodnik. Zawodnik pokonuje tor trzykrotnie, a do klasyfikacji liczy się
najlepszy czas z trzech; Konkurencja banked slalom została po raz pierwszy
rozegrana podczas Igrzysk Paraolimpijskich w
Pjongczangu w marcu 2018 roku.

Cross snowboardowy (SBX)
Bieg ten odbywa się na specjalnie zbudowanym torze o długości 500-1000 m,
przewyższeniu 100-200 m, nachyleniu stoku ~25% i minimalnej szerokości 12
m. Czas jednego biegu to około 40-70 sekund maksymalnego wysiłku
fizycznego. Tor zabezpieczony jest siatką, oznaczony eko-farbą i bramkami.
Na torze znajdują się przeszkody (wyboje, wałki, skocznie, wu-tangi o różnej
wielkości i nachyleniu). Trasę z przeszkodami należy pokonać w jak
najszybszym czasie. W tej konkurencji dwóch zawodników startuje
jednocześnie w rundzie finałowej. Aby znaleźć się w rundzie finałowej,
odbywają się kolejno biegi kwalifikacyjne. Na podstawie uzyskanych czasów
zawodnicy są kwalifikowani do rund finałowych. Te z kolei zapewniają miejsca
dla 16 mężczyzn i 8 kobiet, którzy będą się ścigać w parach i eliminować aż do
wyłonienia zwycięzcy.
Slalom gigant (GS)
Jest to najmłodsza z kategorii para snowboardowych. Konkurencja ta polega
na jak najbardziej technicznym pokonaniu bramek rozmieszczonych co 20-27
m na stoku o długości 400-600 m, przewyższeniu 200-400 m, nachyleniu 2035 % i minimalnej szerokości 40 m. Pierwsze zawody odbyły się w Iranie w
sezonie 2016/2017, a jako dyscyplina paraolimpijska zadebiutuje po raz
pierwszy w 2022 roku.

1 MATERIAŁY
Oba sporty, narciarstwo i para snowboard, uprawiane są na zewnątrz, głównie
w sezonie zimowym. Podstawowym sprzętem są narty, które służą do jazdy i
rywalizacji. Są one dokładnie takie same, jak te używane przez
pełnosprawnych sportowców. Dla osób z dysfunkcją wzroku, oprócz wsparcia
człowieka w postaci przewodnika, stosuje się dodatkowo jaskrawe kamizelki
odblaskowe poprawiające widoczność przewodnika jadącego przed osobą
niewidomą lub niedowidzącą, urządzenia umożliwiające komunikację
głosową pomiędzy zawodnikiem a przewodnikiem (z interkomu do głośnika
na plecach przewodnika, w przypadku drużyn, w których są zawodnicy
całkowicie niewidomi). Inne niezbędne elementy wyposażenia to kaski, gogle
narciarskie, kijki, rękawice i ochraniacze ciała (dłoni i przedramienia).
Istnieje specjalnie zaprojektowany sprzęt dla niewidomych sportowców,
narciarzy:
- gogle z zaciemnieniem - model jest dowolny, ale podczas zawodów jury
może je kontrolować;
- zawartość Sprzęt konkursowy;
- sprzęt zawodniczy - przykład: narty, wiązania, buty, kijki, odzież, kaski,
gogle narciarskie
- sprzęt dodatkowy (akcesoria) - przykład:
para-bloki, plastikowe nakładki na końcówki nart,
dodatkowe obciążniki, ochraniacze na plecy;

2 PERSONEL
Przewodnik i narciarz. Rola przewodnika jest opisana poniżej.
- Przewodnik zwykle pozostaje za narciarzem, udzielając mu instrukcji
słownych, jak również opisów. System ten wymaga szerokich stoków z
niewielką ilością przeszkód.
- Przewodnik poprzedza narciarza, udzielając mu wskazówek słownych, a
narciarz podąża za zarysem ciała i ruchami przewodnika. System ten
wymaga mniejszej liczby precyzyjnych instrukcji, ponieważ narciarz
podąża przede wszystkim za głosem i ruchami przewodnika. Przenośny
system nagłaśniający, zwany Amplivox PA System, może pomóc
przewodnikowi i narciarzowi w utrzymaniu bliskiej komunikacji.
- Ważne jest, aby odległość między narciarzem a przewodnikiem była jak
najmniejsza, ale nie za mała, aby uniknąć zderzenia. Zarówno narciarz jak
i przewodnik muszą nosić kamizelki, które identyfikują niewidomego i
przewodnika. Będzie to informacja dla innych narciarzy, aby nie próbowali
poruszać się między nimi.
Aby zorganizować imprezę, wszyscy muszą przestrzegać międzynarodowych
przepisów
stowarzyszeń
para-narciarskich
i
para-snowboardowych.
Konieczne jest zebranie Jury i członków Komisji Sędziowskiej/Organizacyjnej,
którzy będą odpowiedzialni za nadzór techniczny na zamkniętych terenach
zawodów:
- Delegat(y) Techniczny(e),
- Dyrektor Wyścigu WPAS,
- Sędzia,
- Asystent Sędziego,
- Szef Wyścigu,
- Sędzia Startowy,
- sędzia mety,
- Kontroler Wideo (bez prawa głosu),
- Administrator wyścigu WPAS OVR (bez prawa głosu),
- kontroler sprzętu (bez prawa głosu),
- poprzednik (członek Komitetu Organizacyjnego). Jury może wyznaczyć
różnych poprzedników dla każdego biegu. Każdy z nich musi posiadać
numery startowe (bibs) poprzednika..

3 ZAWODNICY
Sport ten uprawia się przede wszystkim indywidualnie. Za narciarzem musi
podążać przewodnik.
Narciarstwo alpejskie (zjazdowe) jest jedną z nielicznych możliwości, która
pozwala osobie niewidomej na swobodne poruszanie się z prędkością w
czasie i przestrzeni. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportów
Niewidomych. Narciarstwo biegowe jest równie wymagające; podstawowa
różnica pomiędzy narciarstwem biegowym a zjazdowym polega na tym, że
biegi odbywają się zazwyczaj na mniejszych stokach i wzniesieniach niż
zjazdy.
Wszyscy zawodnicy powinni być pod kontrolą licencjonowanego trenera lub
instruktora sportowego, powinni posiadać wszystkie niezbędne umiejętności
w zakresie techniki narciarskiej.
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Sportowcy, personel wspierający sportowców i personel klasyfikacyjny są
osobiście są osobiście odpowiedzialni za zapoznanie się z wszystkimi
wymaganiami dotyczącymi sportu, rodzaju sportowej, rodzaju zawodów oraz
wszystkich wymagań obiektu, w którym organizowane są zawody.
Zasady para-skiingu są bardzo podobne do zasad i parametrów technicznych
narciarstwa dla pełnosprawnych sportowców. Dla każdej kategorii i rodzaju
zawodów obowiązują inne zasady. Wprowadzone od 2006 roku (Igrzyska
Paraolimpijskie w Turynie) tzw. klasy zawodów medycznych dla osób
niewidomych i słabowidzących startujących z przewodnikiem to:
- B1 - prowadzenie pojazdu w zakrytych goglach (w celu rozwiania
wątpliwości dotyczących widzenia), Ostrość wzroku jest gorsza niż
LogMAR 2,60
- B2 - ostrość i pole widzenia znacznie ograniczone; ostrość wzroku waha
się od LogMAR 1,50 do 2,60 (włącznie), i/lub pole widzenia jest zwężone do
promienia o średnicy mniejszej niż 10 stopni
- B3 - ostrość i pole widzenia umiarkowane; ostrość wzroku wynosi od 1,40
do 1 (włącznie) w skali LogMAR i/lub pole widzenia jest ograniczone do
promienia o średnicy mniejszej niż 40 stopni;
Rodzaje konkurencji/kombinacji

DOWNHILL (DH)
Charakteryzuje się sześcioma elementami: techniką, odwagą, prędkością,
ryzykiem, kondycją fizyczną i oceną. Musi być możliwa jazda na nartach na
trasie Downhill od startu do mety z różnymi prędkościami. Zawodnik
dostosowuje prędkość i wydajność do swoich umiejętności technicznych oraz
do indywidualnego, samodzielnego osądu. Długość trasy musi być zmierzona
za pomocą taśmy mierniczej, koła lub GPS i wydrukowana na liście startowej
i liście wyników. Bramka DH składa się z 4 słupków slalomowych i 2 paneli
bramkowych. Jako panele powinny być użyte prostokątne panele z tkaniny,
około 0,75 m szerokości i 0,50 m wysokości. Powinny być one przymocowane
do słupków tak, aby były jak najłatwiej rozpoznawalne przez zawodników.
Zamiast
czerwonego
materiału
można
użyć
świecącego
koloru
pomarańczowego. Jeżeli siatka bezpieczeństwa jest w tym samym kolorze co
panele bramek (zazwyczaj czerwonym lub niebieskim), a bramki nie są
dobrze widoczne na tle siatki bezpieczeństwa, można użyć alternatywnego
koloru paneli bramek (zazwyczaj niebieskiego lub czerwonego) na tych
bramkach. Szerokość bramek musi wynosić co najmniej 8 m. Na
przeprowadzenie inspekcji i oficjalnego szkolenia należy przewidzieć trzy
dni.
SUPER-G (SG)
To zawody szybkościowe, podczas których zawodnik wykonuje jeden
przejazd po trasie, a jego czas na mecie decyduje o ostatecznej kolejności na
podstawie rosnącego czasu. Długość jest zazwyczaj krótsza niż zjazd, ale
dłuższa niż slalom i slalom gigant. Super-G jest zazwyczaj przeprowadzany w
jednym przejeździe. Na trasie znajdują się cztery tyczki slalomowe i dwie
bramki, naprzemiennie czerwone i niebieskie. Wymiary paneli bramek to 75
cm szerokości i 50 cm wysokości. Mocuje się je między tyczkami tak, aby
dolna krawędź panelu znajdowała się ok. 1 m nad śniegiem i powinna być w
stanie oderwać się lub złamać. Bramy muszą mieć szerokość co najmniej 6 m
i co najwyżej 8 m w przypadku bram otwartych oraz co najmniej 8 m i co
najwyżej 12 m w przypadku bram pionowych. Panele bramy są mocowane w
taki sposób, aby mogły się wyrwać lub oderwać.
Teren powinien być w miarę możliwości pofałdowany i pagórkowaty, a jego
szerokość powinna wynosić około 30 m.
SLALOM GIGANT (GS)
Jest to techniczna impreza z dłuższą trasą i mniejszą ilością bramek niż
slalom. Liczba bramek jest określona przez pionowy spadek trasy. Jeśli
zawodnik ominie bramkę zostaje zdyskwalifikowany. Każdy zawodnik
wykonuje dwa przejazdy tego samego dnia na różnych trasach. Czasy z tych
dwóch przejazdów są sumowane w celu ustalenia ostatecznej kolejności na
podstawie rosnącego łącznego czasu.

Bramki składają się z 4 słupków slalomowych i 2 paneli bramkowych, na
przemian czerwonych i niebieskich. Wymiary paneli bramek to 75 cm
szerokości/50 cm wysokości. Bramki muszą mieć szerokość co najmniej 4 m i
co najwyżej 8 m. Odległość pomiędzy najbliższymi tyczkami dwóch kolejnych
bramek nie może być mniejsza niż 10 m. Teren powinien być pofałdowany i
pagórkowaty, a jego szerokość powinna wynosić około 40 m.
SLALOM (SL)
To zawody techniczne na krótszej trasie niż inne zawody, ale z dużą liczbą
bramek, które zawodnik musi pokonać. Ominięcie bramki powoduje
dyskwalifikację. Zawodnicy wykonują dwa przejazdy tego samego dnia na
różnych trasach. Czasy z tych dwóch przejazdów są sumowane w celu
ustalenia ostatecznej kolejności na podstawie rosnącego całkowitego czasu.
Bramka slalomowa składa się z dwóch tyczek lub tam gdzie nie ma
zewnętrznej tyczki, bramka składa się z tyczki obrotowej. Kolejne bramki
muszą być naprzemiennie niebieskie i czerwone. Wymiary bramki muszą
mieć minimalną szerokość 5,5 m i maksymalną 6,5 m. Odległość pomiędzy
otwartymi bramkami ze zmianą kierunku jazdy wynosi minimum 9 m i nie
więcej niż 13 m (dotyczy wszystkich kategorii).
Korzystanie z przewodnika jest obowiązkowe we wszystkich zawodach klasy
B;
- Cały sprzęt do prowadzenia musi być zgodny z zasadami ustalonymi
przez organizację WPAS
- Zawodnicy B1 muszą jeździć za swoim przewodnikiem (zawody na
poziomie 0);
- Zawodnicy B1 mogą jeździć przed lub za swoim przewodnikiem (zawody
na poziomie 1-3).
- Przewodnik i zawodnik podczas wyścigu nie mogą mieć kontaktu
fizycznego;
- Podczas zawodów wszyscy zawodnicy w klasie B1 muszą nosić
przyciemniane gogle.
GUIDE:
Przewodnik powinien posiadać licencję WPAS i musi mieć odpowiedni wzrok
zdefiniowany w następujący sposób: pole widzenia musi być w granicach
normy, a ostrość wzroku w jednym oku co najmniej 0,5, a w drugim co
najmniej 0,2 (z najlepszą korekcją);
Odległość pomiędzy przewodnikiem a zawodnikiem musi być mniejsza niż
trzy (3) bramki dla slalomu i dwie (2) bramki dla slalomu giganta (GS), SuperG (SG) i zjazdu (DH), z wyłączeniem bramek opóźniających i kombinacji
pionowych. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie skutkowało
dyskwalifikacją.
Przewodnik musi przejść przez wszystkie
bramki i wszyscy przewodnicy muszą mieć na
sobie śliniaczek przewodnika.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Zawsze należy korzystać z pomocy "przewodnika narciarza bezpiecznego",
który jest odpowiedzialny za opisanie otoczenia, wybranie linii zjazdu i
udzielanie słownych wskazówek niewidomemu lub słabo widzącemu
narciarzowi. W obu kategoriach: narciarstwo biegowe i zjazdowe, zaleca się
uczestnictwo w kursach dla początkujących lub dla osób z dysfunkcją
wzroku, które powracają do tego sportu.
Zaleca się używanie dopasowanego sprzętu i odzieży narciarskiej. Jeżeli nie
posiadacie własnego sprzętu, możecie go wypożyczyć, gdyż wiele ośrodków
narciarskich ma to w swojej ofercie. Skontaktuj się z lekarzem i zapytaj o
soczewki lub gogle, które mogą pomóc w zmniejszeniu odblasków podczas
jazdy na nartach. Soczewki mogą być zabarwione na różne kolory, aby
zmniejszyć różne długości fal światła, które mogą powodować odblaski.
Systemy nagłośnieniowe, maszyny śnieżne lub inne hałasy muszą być
ograniczone do minimum, szczególnie podczas startu, mety i na całej trasie,
podczas gdy wszyscy zawodnicy z dysfunkcją wzroku biorą udział w
zawodach. Wszyscy zawodnicy i prekursorzy muszą nosić kask podczas
oficjalnego treningu, jak również podczas wyścigu, który spełnia wymagania
opisane w Księdze Zasad Wyposażenia WPAS, opublikowanej na stronie
internetowej WPAS.

6 WNIOSKI
Narciarstwo i snowboarding to sporty zimowe, które wspaniale integrują,
podnoszą poziom adrenaliny, dają poczucie wolności i pozwalają uwierzyć w
siebie. Dopiero na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku narciarstwo zostało
uznane za formę rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Jazda na nartach czy snowboardzie daje możliwość objęcia i obcowania z
pierwotną siłą grawitacji, a tym samym przeżywania czystej radości z
kontrolowanej masy w ruchu, w warunkach niezależności fizycznej."
Narciarstwo jest również sportem, który angażuje całe nasze ciało, od ramion,
przez brzuch, plecy i nogi, dzięki czemu możemy utrzymać nasze ciało w
dobrej kondycji.

TANDEM CYCLING
Jest to dyscyplina kolarska, w której dwóch rowerzystów jedzie na rowerze
tandemowym. Pierwszą osobą jest PILOT, który kieruje tandemem i obsługuje
dźwignie zmiany biegów i hamulców. Za tandemem siedzi osoba niewidoma
lub niedowidząca, która posiada grupę inwalidzką. Obaj kolarze w równym
stopniu przyczyniają się do napędzania tandemu poprzez system łańcuchów i
korb. Podobnie jak w normalnym kolarstwie, w tandemach rozgrywane są
bardzo podobne zawody, zarówno na szosie jak i na torze.
Zawody drogowe:
- start wspólny
- jazda indywidualna na czas
- jazda na czas parami
Konkurencje torowe:
- sprint (200 m ze startu lotnego + przebieżki)
- 1 km ze startu stojącego
- 4 km ze startu stojącego.
Wyścigi kolarskie rozgrywane są w 2 głównych kategoriach: kolarstwo
szosowe - na drogach publicznych wyznaczonych do zawodów oraz kolarstwo
torowe - na welodromie. Zawodnicy będą walczyć w tandemach i
indywidualnie.
W wyścigach szosowych, w zależności od stopnia niepełnosprawności,
zawodnicy startują na dystansach wytrzymałościowych od 30 do 120 km.
Natomiast w jeździe na czas mają do pokonania 1,5-40 km.
W wyścigach na welodromie kolarze ścigają się na trasie o długości 250 lub
333,33 metrów. Cała trasa jest nachylona w kierunku wewnętrznej części toru
pod kątem 43 stopni.
Podobnie jak w kolarstwie szosowym, zawodnicy - podzieleni na klasy rywalizują na różnych dystansach: 1, 3, 4 tys. m oraz w sprincie.
Zawodnicy
podzieleni
są
na
niepełnosprawności:
- niewidomi i niedowidzący,
- zawodników z dysfunkcją ruchu,
- porażeniem mózgowym,
- amputowani.

klasy

Każda z tych klas dzieli się dalej na podgrupy.
Pilotami tandemów mogą być - pod różnymi
warunkami - zarówno amatorzy, jak i byli
zawodowi kolarze. Specyfikacje klas oraz
szczegółowe warunki dla pilotów i
wyścigów ustalane są przez
Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski.

w

zależności

od

stopnia

1 MATERIAŁY
Tandem - rower przeznaczony dla dwóch lub więcej osób siedzących jedna za
drugą. Typowy tandem posiada, tak jak rower jednoosobowy, jedną ramę i
dwa koła, ale każda osoba ma swoje: kierownicę, siodełko i pedały. Istnieją
jednak również tandemy przeznaczone dla większej liczby osób.
Obie osoby mają udział w napędzaniu roweru, podczas gdy osoba siedząca z
przodu zazwyczaj prowadzi rower.

2 PERSONEL
O obsadzie tego sportu może zadecydować każdy organizator danej imprezy
lokalnej, jednak zaleca się, aby jak na każdej imprezie była osoba
odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy.

3 ZAWODNICY
Ten sport uprawiają dwie osoby. Obie jeżdżą na rowerach. Osoba z przodu
ma za zadanie koordynować i decydować o trasie przejazdu roweru.
Zazwyczaj osoba ta jest pozbawiona wzroku.

4 PRZEPISY
Zawodnicy, personel pomocniczy i klasyfikacyjny są osobiście odpowiedzialni
za zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi sportu, rodzaju
zawodów i wszystkich wymagań obiektu, w którym organizowane są zawody
.
Zawody tandemowe na torze kolarskim są rozgrywane według tych samych
zasad, które obowiązują kolarzy pełnosprawnych.
Wyścig na 1 km
Indywidualny wyścig na dystansie 1000 m ze startu stojącego. Uważany za
najtrudniejszą konkurencję na torze. Zawodnicy muszą utrzymać sprinterską
prędkość przez dłuższy czas. O kolejności decyduje czas jednego przejazdu.
Wyścig na 4000 m dla zapytań
Dwa tandemy startują ze startu stojącego po przeciwnych stronach toru.
Dwa tandemy z najlepszymi czasami w rundach kwalifikacyjnych
kwalifikują się do finału. Kolejne tandemy walczą
o trzecie miejsce, piąte miejsce itd.
W finale - gdy jeden tandem "dogoni"
przeciwnika, oznacza to koniec wyścigu.

Sprint
Eliminacje do sprintu odbywają się na 200 m od startu lotnego. Od
ćwierćfinałów Mistrzostw Polski były to starty "2" ze startu zatrzymanego.
Kolarze walczyli ze sobą przez dwa okrążenia w systemie pucharowym,
przegrywający odpadał. Oprócz szybkości w rywalizacji wymagane są
umiejętności taktyczne i nerwy ze stali.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić siodełko na odpowiedniej
wysokości, upewnić się, że opony są odpowiednio wypełnione, a hamulce i
światła sprawne. Należy również unikać noszenia luźnych spodni lub spódnic,
które mogą zaplątać się w łańcuch roweru. Może to prowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
Przed wyruszeniem na wycieczkę rowerową należy poćwiczyć wsiadanie i
zsiadanie z tandemu oraz jazdę na nim. Należy również przetestować
obsługę tandemu na nierównym terenie w odpowiednim tempie. W ten
sposób nauczymy się lepiej reagować na niespodziewane ruchy tandemu.
Ponadto należy przećwiczyć jazdę, zmianę biegów i pokonywanie zakrętów w
spokojnym miejscu.
Podczas jazdy tandemem nie należy wsiadać ani zsiadać. Przez cały czas
zachowaj bezpieczną odległość od innych rowerzystów, pojazdów i innych
uczestników ruchu drogowego i zawsze stosuj się do poleceń rowerzysty.
Dodatkowe alternatywy, takie jak pasy i podpórki na plecy, mogą jeszcze
bardziej zwiększyć bezpieczeństwo rowerzysty.
Szukaj ścieżek o płaskiej powierzchni. Należy pamiętać, że sposób
wchodzenia w zakręt różni się w zależności od tandemu. Na tandemie jesteś
wolniejszy niż na zwykłym dwukołowcu. W związku z tym będziesz
potrzebował więcej czasu na przejechanie przez ulicę. Powinieneś uważać i
pedałować ostrożnie.

6 WNIOSKI
Jazda w tandemie daje Ci wyjątkowość i przyciąga wzrok miejscowych.
Oprócz tego, że stajesz się wyjątkowy w swojej społeczności, daje ci to
również wystarczająco dużo czasu na komunikację z partnerem podróży i
wzmocnienie waszej relacji.
Tandem jest przyjemnym sportem rekreacyjnym, który przyczynia się do
wzmocnienia relacji z partnerem rowerowym.

SHOWDOWN
Sport ten został pierwotnie wymyślony dla osób niewidomych. Jego twórcą
był niewidomy Kanadyjczyk Joe Lewis we współpracy z niewidomym
kanadyjskim sportowcem Patrickiem Yorkiem. Pomysł zaczerpnął z tenisa
stołowego. Gra ta zyskała rozgłos i międzynarodowy sukces na Olimpiadzie w
Arnhem w 1980 roku, podczas której była uprawiana rekreacyjnie. Była dobrze
znana na całym świecie.
Gra
Showdown
(czasem
błędnie
nazywana
tenisem
stołowym
dla
niewidomych) przeznaczona jest dla dwóch graczy. Toczy się na
prostokątnym stole z bramkami umieszczonymi na jego przeciwległych
końcach. Na środku stołu znajduje się pionowa plansza.
Zasady ogólne
Przy każdym stole osobami odpowiedzialnymi za grę są: sędzia (pełno
widzący), chronometrażysta i chronometrażysta oraz zdobywca punktów.
Jedna osoba może jednocześnie mierzyć czas i liczyć punkty. Sędzia może
jednocześnie pełnić funkcję sędziego mierzącego czas i liczącego punkty.
Zasada ta nie dotyczy meczów play-off na poziomie Mistrzostw Europy i
Świata, gdzie przynajmniej dwie osoby powinny sędziować i punktować.
Gra rozpoczyna się i kończy gwizdkiem sędziego. Pojedynczy gwizdek oznacza
rozpoczęcie lub zakończenie gry, podwójny gwizdek - zdobycie bramki przez
zawodnika, a długi gwizdek - zakończenie seta lub meczu.
Zwycięzcą zostaje zawodnik, który jako pierwszy osiągnie 11 punktów, mając 2
punkty przewagi nad swoim przeciwnikiem. Jeśli nie ma przewagi 2 punktów,
gra toczy się do 16 punktów. Zawodnik, który zdobędzie następny punkt
wygrywa, nawet jeśli nadal nie ma dwupunktowej przewagi.
Podczas rozgrywek, czas przeznaczony na każdy set jest ograniczony
całkowicie do 15 minut. Jeśli czas na rozegranie seta się skończy, wygrywa
zawodnik z największą liczbą punktów. W przypadku remisu, rzuca się
monetą, aby ustalić, który z zawodników będzie serwował jako pierwszy.
Pierwszy zawodnik, który zdobędzie punkt, zostaje zwycięzcą.
Po każdym secie gracze zmieniają strony stołu. W ostatnim secie gracze
zmieniają strony po zdobyciu przez jednego z zawodników 6 punktów lub po
upływie połowy czasu gry. Jeśli rozgrywany jest tylko jeden set, zawodnicy
zmieniają strony po zdobyciu przez jednego z nich 6 punktów lub po upływie
połowy czasu gry. Przy zmianie stron gry,
zawodnicy przesuwają się w prawą stronę.
Widzowie muszą zachować ciszę podczas gry.

1 MATERIAŁY
Łopatki (wiosła)
Powinny być wykonane z gładkiego materiału i mieć długość 34 cm. Mogą być
pokryte warstwą gumy (warstwa do 2 mm z jednej strony lub z obu stron).
Maksymalne wymiary łopatki: długość - 23 cm, szerokość - 9 cm, grubość - 1
cm, długość rękojeści - 11 cm, średnica rękojeści - 4 cm. Łopatka może być
zaokrąglona lub ścięta.
Piłka
Piłki z małymi kuleczkami w środku (np. wykonane ze stali nierdzewnej),
dzięki którym piłka jest słyszalna podczas gry. Średnica kulek powinna
wynosić 6 cm, a kulki powinny mieć twardą, gładką powierzchnię.
Stół
Wymiary: długość wewnętrzna - 364-366 cm, szerokość wewnętrzna - 121-122
cm, wysokość powierzchni gry (od podłogi) - 78 cm, ściany boczne - 14 cm,
narożniki (promień wewnętrzny) - 23 cm, kieszeń bramki (półkole bramki - o
średnicy 30 cm, pionowy prostokątny otwór bramki - 30x9-10 cm), dotykowa
linia graniczna w obrębie bramki - o średnicy 40 cm, panel kontaktowy (wąska
listwa drewniana opierająca się na górnej części obu ścian końcowych) wiszący 5 cm, nie wysunięty poza obrys stołu, tablica w środku stołu
(prostokątny ekran opierający się na ścianach bocznych nad polem gry i
dzielący je na dwie części) - 46 cm.
Stroje
Koszulki zawodników powinny mieć krótkie rękawy (nie dłuższe niż do
łokcia). Zalecane są rękawice ręczne. Ich długość nie powinna przekraczać 6
cm powyżej nadgarstka zawodnika. Grubość rękawic (wszystkie palce) nie
może przekraczać 2,5 cm i nie mogą powiększać dłoni o więcej niż 2 cm po
bokach. Zawodnicy muszą nosić nieprzezroczystą ochronę oczu, która
całkowicie zakrywa oczy.

2 PERSONEL
O obsadzie tego sportu może zadecydować każdy organizator danej imprezy
lokalnej, jednak zaleca się, aby jak na każdej imprezie, była osoba
odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy.

3 ZAWODNICY
Showdown jest zarówno grą indywidualną, jak i zespołową. W drużynie
znajdują się trzy osoby, w tym co najmniej jedna kobieta.

4

RULES

Zawodnicy, personel pomocniczy sportowców oraz personel klasyfikacyjny są
osobiście odpowiedzialni za zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami
dotyczącymi sportu, rodzaju zawodów oraz wszystkimi wymaganiami
Przepisów Klasyfikacyjnych.
Punktacja
Za umieszczenie piłki w bramce przeciwnika zawodnik zdobywa 2 punkty
(sędzia oznajmia zdobycie bramki podwójnym gwizdkiem). Zawodnik może
zdobyć punkt niezależnie od tego, który z zawodników podaje. Za uderzenie
piłki w środek stołu i zatrzymanie jej ruchu do przodu, punkt otrzymuje
przeciwnik. Przeciwnik zdobywa również punkt za:
- wysłanie piłki nad tablicą,
- dotknięcie piłki w polu gry czymkolwiek innym niż łopatką,
- wybicie piłki poza strefę gry,
- przetrzymanie piłki i nie kontynuowanie gry przez dwie sekundy.
Rozpoczęcie gry
Przed rozpoczęciem gry sędzia rzuca monetą, aby ustalić, który z
zawodników rozpocznie seta, następnie toczy piłkę w kierunku serwera i pyta
obu zawodników, czy są gotowi do rozpoczęcia meczu. Po otrzymaniu
potwierdzenia, sędzia sygnalizuje rozpoczęcie gry jednokrotnym gwizdkiem.
Licks
Po dźwięku rozpoczynającym grę, zawodnik musi zaserwować piłkę w ciągu
dwóch sekund. Jeśli tego nie zrobi, traci serw i jeden punkt na rzecz
przeciwnika. Podczas serwowania, każde zamachnięcie się w kierunku piłki
liczy się jako jeden serw. Każdy zawodnik serwuje pięć razy z rzędu, a
następnie podaje serw do przeciwnika. Piłka serwowana przed przejściem
pod tablicą na środku stołu może odbić się od jednej ze ścian bocznych tylko
raz. Jeśli nie, sędzia musi zatrzymać grę, serwujący traci serw, punkt zostaje
przyznany przeciwnikowi.
Piłka w impasie
Sędzia może zarządzić drugi serw, jeżeli uzna, że piłka porusza się na tyle
wolno, że spowalnia grę lub jeżeli zawodnik straci piłkę.

Gra
Gra powinna być rozgrywana na końcu stołu, gracze nie mogą znajdować się
po bokach stołu. Piłka w grze musi przejść pod środkową tablicą. Łopatkę
należy zawsze trzymać w jednej ręce. Naruszenie tej zasady będzie
skutkowało punktem karnym. W przypadku, gdy zawodnik ma rękę bez
rakietki w polu gry (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest w trakcie zmiany ręki
trzymającej rakietkę), jeden punkt przyznawany jest przeciwnikowi. Jeśli piłka
uderzona przez zawodnika dotknie górnej części ściany bocznej lub górnej
części podkładki kontaktowej, lub jeśli spadnie z powrotem na pole gry, punkt
przyznawany jest przeciwnikowi.
Kary
Kontakt z piłką nie jest dozwolony w obrębie pola bramkowego. W przypadku
naruszenia tej zasady przez jednego z zawodników, punkt zostaje przyznany
przeciwnikowi. W przypadku, gdy piłka dotknie rakietki w polu bramkowym, a
następnie wpadnie prosto do bramki, bramka i dwa punkty zostają przyznane
przeciwnikowi. Jeżeli piłka dotknie rakietki lub jej uchwytu, a następnie
jakiejkolwiek części ciała zawodnika, będzie to liczone jako nielegalny ruch, a
przeciwnik zdobędzie punkt. Jeżeli piłeczka dotknie rakietki lub jej uchwytu,
a następnie potoczy się w dowolnym kierunku po stole lub poza nim, jest to
uważane za błędną obronę. Punkt zostaje przyznany przeciwnikowi. Gracz
traci również punkt, jeśli upuści rakietkę, rozmawia podczas gry lub dzwoni
jego telefon.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Gracze nie mogą nosić twardych, nieugiętych lub sztywnych przedmiotów,
które w opinii sędziów stwarzają zagrożenie dla innych graczy.
Podczas przebywania na polu gry, wszyscy gracze muszą nosić ochronny
ustnik z certyfikatem ADA. Gracze są zobowiązani do noszenia spodni lub
spodenek bez kieszeni, szlufek, zamków błyskawicznych lub widocznych
sznurków. Spodnie lub spodenki z profesjonalnie naszytymi kieszeniami są
dozwolone według uznania sędziego meczu. O ile spodenki nie mają
podwójnej podszewki, spodenki nie mogą być stuknięte ani wywrócone na
lewą stronę.

6 WNIOSKI
Ten sport jest rekreacyjny, zabawny i poprawia twój refleks. Ćwicząc
Showdown, twoje ruchy będą bardziej zwinne, będziesz szybciej reagował na
otaczające cię dźwięki i łatwiej ci będzie rozpoznać kierunek, z którego
dochodzą. W ten sposób zdobędziesz nową umiejętność, która pomoże ci w
codziennym życiu.

GOALBALL
GRA STWORZONA
Z MYŚLĄ O
OSOBACH
NIEDOWIDZĄCYCH

GOALBALL
Goalball jest sportem przeznaczonym wyłącznie dla zawodników z dysfunkcją
wzroku. Został wynaleziony w 1946 roku w celu rehabilitacji niewidomych
weteranów II wojny światowej i zadebiutował na paraolimpiadzie w 1976 roku
w Toronto, w Kanadzie.
Rozgrywane w pomieszczeniach zamkniętych, zwykle na
mecze
składają
się
z
dwunastominutowych
dziesięciominutowych). Drużyny na przemian rzucają
jednego końca boiska na drugi, a zawodnicy pozostają
bramki zarówno w obronie, jak i w ataku.

boisku do siatkówki,
połówek
(dawniej
lub toczą piłkę z
w obszarze własnej

Gracze muszą korzystać z dźwięku dzwonka, aby ocenić pozycję i ruch piłki.
Okulary pozwalają słabowidzącym graczom rywalizować na równi z
niewidomymi.

1 MATERIAŁY
Goalball
Goalball jest wielkości piłki do koszykówki, pusty, waży około 1,25 kg, ma osiem otworów i
wiele głośnych dzwonków. Miejsce, w którym znajduje się piłka, jest wskazywane przez
dzwoneczki wewnątrz goalballa. Kilka firm stworzyło również nieoficjalną piłkę ważącą
około 0,9 kg, przeznaczoną dla młodszych graczy.
Okulary
Wszyscy gracze muszą nosić przyciemnione gogle, aby zapewnić, że wszyscy znajdują się
na tym samym polu gry. Gogle narciarskie są zazwyczaj tańszą i lepszą alternatywą dla
komercyjnych okularów do goalballa używanych przez niektóre drużyny. Chociaż do
zakrycia gogli narciarskich można użyć dowolnego rodzaju taśmy, ważne jest, aby przez
soczewki i otwory wentylacyjne nie było widać światła, gdy gogle są przyciśnięte do
twarzy.
Łatki na oczy
Wszystkie duże turnieje wymagają samoprzylepnych plastrów, które są umieszczane
bezpośrednio na twarzach graczy, aby uniemożliwić im widzenie podczas gry. Łatki są
następnie pokrywane cieniem do powiek.
Ochraniacze na kolana, łokcie i biodra
Każda wyściółka z lokalnego sklepu z artykułami sportowymi będzie wystarczająca. Mimo,
że wyściółka bioder nie jest niezbędna, większość graczy decyduje się na użycie spodni
bramkarskich hokejowych lub piłkarskich.
Chociaż użycie któregokolwiek z tych spodni jest
dopuszczalne, wszyscy członkowie drużyny muszą
nosić ten sam kolor i styl.

Koszulka
Koszulki mogą być hokejowe, piłkarskie, do piłki ręcznej lub każdego innego typu, pod
warunkiem, że pasują do siebie i mają numery o wysokości co najmniej 20 cm i są solidnie
przymocowane zarówno z przodu jak i z tyłu. Dla sędziów i tabeli strzelców korzystne jest,
gdy numery są w kontrastowych kolorach i są łatwe do odczytania.
Taśma i lina podłogowa
Linie boiska są tworzone przez owinięcie taśmy wokół długości sznurka. Dzięki temu linia
jest widoczna (dla władz), jak również wyczuwalna (dla graczy). W ten sposób zawsze
wyznacza się obszar drużyny i strefę lądowania, w tym granicę, linie bramkowe i linie
high-ball. Ponadto, obszar drużyny zawiera sześć hash markings (trzy z przodu, jeden po
każdej stronie, a jeden na linii bramkowej), aby pomóc graczom z kierunkiem. Najlepsza
taśma gimnastyczna do użycia ma dwa cale szerokości i można ją znaleźć w większości
lokalnych sklepów sportowych. Lina (średnica 003 metra) jest dostępna w lokalnym
sklepie z narzędziami.
Nie zaleca się używania taśmy duct tape na podłodze, ponieważ może ona ją uszkodzić;
taśma maskująca również nie jest zalecana, ponieważ łatwo się strzępi i jest trudna do
usunięcia.
Cele
Kiedy wydajność zespołu poprawi się, możesz rozważyć zakup bramek, aby mogli z nimi
ćwiczyć. Bramki do goalballa mogą być drogie, ponieważ są one dostosowane do tego
rodzaju aktywności, a popyt na nie jest niewielki. Kilka drużyn użyło PVC do stworzenia
tanich bramek. Bramka do goalballa mierzy 9 metrów szerokości i 1,3 metra wysokości.
Pole gry
Pole gry musi mieć 18 metrów długości i 9 metrów szerokości, aby można było na nim
grać. Boisko jest podzielone na sześć równych części o wymiarach 3 na 9 metrów każda.
Obszar drużyny znajduje się na każdym końcu, bezpośrednio przed bramką. Za nim
znajduje się strefa lądowania dla każdej z drużyn. Dwie środkowe części nazywane są
wspólnie strefą neutralną.

2 PERSONEL
W przeciwieństwie do innych sportów, w goalballu na boisku może znajdować
się więcej sędziów niż uczestników. Podczas każdego meczu wymaganych jest
dwóch sędziów, jak również czterech sędziów bramkowych, którzy pozostają
w rogach boiska, aby sprawdzić, czy piłka trafia lub przekracza linię do
bramki. Odzyskują oni również piłkę, gdy zostanie ona wyrzucona poza
boisko.

Sędzia
Kontroluje cały mecz; całkowity wpływ na zawodników i innych członków
drużyny zachowuje do momentu opuszczenia przez nich pola gry. Otrzymują
gwizdek, za pomocą którego mogą sygnalizować rozpoczęcie gry, zdobycie
bramki, naruszenie przepisów oraz zatrzymywać grę, kiedy tylko uznają to za
konieczne. Podczas gry, ich decyzje muszą być przestrzegane.
Mogą zawiesić grę, jeśli uznają, że nie ma okoliczności do jej kontynuowania.
(z powodu zachowania drużyn lub widzów, lub z jakiegokolwiek innego
powodu).
Sędziowie bramkowi
Umieszczeni po bokach każdej z bramek, mają za zadanie sygnalizować
bramki poprzez podniesienie chorągiewki oraz szybko podawać piłkę
zawodnikom, gdy ta przekroczy linie boiska.
Timekeeper
Kontroluje dokładny czas trwania każdej tercji gry oraz przerwę pomiędzy
tercjami. Kontroluje czas posiadania piłki przez każdą z drużyn, zniżkę czasu,
o którą prosi każdy trener. Jest odpowiedzialny za akustyczne sygnalizowanie
braku 12''.
Scorer
Zapisuje wynik i opracowuje protokoły meczowe. Zapisać liczbę podań. Jeśli
nie ma strzelca, zadania te spoczywają na bramkarzu.

3 ZAWODNICY
Goalball jest sportem drużynowym rozgrywanym w pomieszczeniach
zamkniętych przez dwie drużyny. Drużyny składają się z sześciu zawodników,
z trzema na boisku w danym momencie. Każda drużyna ma trzech
zawodników na boisku przez cały czas trwania meczu. W goalballu, trzy
konwencjonalne pozycje to środek, prawy skrzydłowy i lewy skrzydłowy.
Środkowy gracz jest tym, który jest przede wszystkim odpowiedzialny za
obronę, i to jest zazwyczaj jego główna uwaga. Zazwyczaj jest on
koordynatorem obrony, ponieważ może dokładniej wykryć, który z
zawodników przeciwnika jest w posiadaniu piłki, ponieważ jest on ustawiony
prostopadle do drużyny przeciwnej. Skrzydłowi są zazwyczaj głównymi
graczami atakującymi, co pozwala środkowemu skupić się na obronie. Ich
głównym zadaniem w obronie jest utrzymanie piłki z dala od obu rogów
bramki, jednak bronią również lekko w kierunku środka.
Zawodnicy mogą rozgrzewać się po tej stronie boiska,
po której będą bronić, ale nie wolno im rzucać piłki w
kierunku połowy boiska drużyny przeciwnej.
Jeżeli drużyna rzuci piłkę na połowę boiska
przeciwnika, sędzia udzieli ostrzeżenia.
Jeżeli drużyna powtórzy tę czynność,
zostanie ukarana przed rozpoczęciem
gry (kara zespołowa - niesportowa postawa)

4 PRZEPISY
Długość gry
Gra składa się z trzech części po 7 minut (w sumie 21 minut) z przerwą 2
minutową pomiędzy każdą częścią. Jeśli drużyna nie jest gotowa do gry po 2
minutach, zostanie nałożona kara za opóźnienie gry. Stoper jest
zatrzymywany za każdym razem, gdy mają miejsce kary. Po 5 minutach od
rozpoczęcia każdej części gry i 30 minutach od rozpoczęcia każdej części,
wydawany jest sygnał dźwiękowy. Zawodnicy, którzy rozpoczynają grę muszą
być przygotowani do sprawdzenia odcieni oczu, 90 sekund przed
rozpoczęciem meczu. Czas pomiędzy meczami musi wynosić co najmniej 5
minut.
Dogrywka
Jeśli na koniec regulaminowego czasu gry jest remis i konieczne jest
wyłonienie zwycięzcy, drużyny rozegrają przedłużony czas gry trwający sześć
(6) minut, podzielony na dwie tercje po 3 (trzy) minuty każda. Drużyna, która
pierwsza zdobędzie bramkę jest uznawana za zwycięzcę i kończy grę.
Pomiędzy końcem regulaminowego czasu gry a rozpoczęciem dogrywki jest
3-minutowa przerwa. Dla dogrywki przeprowadzany jest nowy rzut monetą.
Jeśli remis zostanie utrzymany na koniec dogrywki, zostaną wykonane rzuty
wolne w celu wyłonienia zwycięskiej drużyny.
Rzut monetą
Przed rozpoczęciem gry, sędzia lub inny wyznaczony urzędnik rzuca monetę
w powietrze. Zwycięzca może wybrać bramkę, której woli bronić lub może
powiedzieć, czy woli rzucać czy otrzymywać. Lewy wybór należy do
przegranego. Początek drugiej części odwraca pozycje w meczu i sytuację
startu lub odbioru. Jeśli podczas rzutu monetą jeden z przedstawicieli
drużyny nie jest obecny, drużyna ta zostaje ukarana za opóźnianie gry.
Zdobywanie bramek
Bramka jest zdobyta w każdym momencie, gdy piłka jest w grze i całkowicie
przekroczy linię bramkową. Jeżeli bramka jest zdobyta na koniec czasu gry,
jest ona ważna w każdym momencie, gdy cała piłka przekroczy linię
bramkową przed upływem czasu gry. Bramka nie może zostać zdobyta, gdy
sędzia wymienia piłkę. Kiedy okulary zawodnika drużyny broniącej są
przesunięte z pozycji poprzez kontakt z rzuconą piłką, kontynuacja ruchu
jest dozwolona i bramka zostaje zdobyta, jeżeli piłka całkowicie przekroczy
linię bramkową. Zwycięzcą jest drużyna, która zdobędzie najwięcej bramek
na koniec meczu

Protokół gry
Sędzia rozpoczyna grę od prośby o zachowanie ciszy i przypomina
wszystkim, że muszą zachować ciszę, gdy piłka jest w grze. Sędzia wzywa
"środek" i wręcza piłkę zawodnikowi znajdującemu się najbliżej środkowej
pozycji drużyny, która rozpoczyna grę na boisku. Sędzia gwiżdże 3 (trzy) razy
i mówi "graj". Zegar rozpoczyna liczenie po 3 (trzecim) gwizdku i jest
zatrzymywany po każdym gwizdku sędziego, ponownie uruchamiany po
ponownym gwizdku sędziego. Podczas wykonywania rzutu karnego, licznik
czasu gry pozostaje zatrzymany w trakcie jego wykonywania. Ilekroć piłka
musi być wznowiona na boisku, sędzia lub sędzia liniowy dokonuje tej
wymiany przy linii bocznej boiska 1,5 m przed słupkiem bramki najbliżej
wyjścia piłki z bramki. Każda piłka, która wyjdzie poza linię boczną, sędzia
powie "out". Piłka spoczęła po przeciwnej stronie boiska, z której została
rzucona przez sędziego lub sędziego liniowego na linii boiska 1,5 m przed
poprzeczką najbliżej wyjścia piłki. Sędzia powinien powiedzieć "play", aby
gra rozpoczęła się od nowa. Goalball Rules 5 Za każdym razem, gdy piłka jest
wznawiana przez sędziego lub sędziego liniowego na linii 1,5 m przed
poprzeczką, sędzia gwiżdże i mówi "graj", nawet jeżeli żaden zawodnik z
drużyny nie próbuje złapać piłki. Żadna dalsza pomoc lub prowadzenie nie
jest dozwolone na boisku - kara indywidualna lub drużynowa - opóźnienie
gry. Po sytuacji karnej, zawodnicy mogą być ponownie kierowani przez
sędziego. W każdym innym momencie, gdy sędzia musi pokierować
zawodnika, za opóźnienie gry przyznawana jest kara indywidualna. Gdy
rzucona piłka zatrzyma się w polu obrony drużyny przeciwnej bez dotknięcia
jej przez jakiegokolwiek zawodnika, uznawana jest za "martwą piłkę". Sędzia
zawoła raz i powie "Martwa piłka". Piłka jest zwracana przez sędziego lub
sędziego liniowego, na linii bocznej w odległości 1,5 m od czoła najbliższej
poprzeczki. Za "martwą piłkę" uznaje się również sytuację, gdy rzucona piłka
uderza w słupek bramki, nie dotykając żadnego zawodnika i zatrzymuje się w
obszarze obrony, ataku lub pierwszej połowy pola neutralnego. Gwizdek
rozbrzmiewa tylko wtedy, gdy piłka jest całkowicie nieruchoma. Jeżeli
członek drużyny musi opuścić pole gry z jakiegokolwiek powodu (opieka
medyczna, regulacja sprzętu), jest to dozwolone tylko podczas oficjalnych
przerw w grze i zawodnik nie może zawrócić aż do końca tego okresu. Każdy
czas gry kończy się gwizdkiem sędziego i słowem "half time". Jest to sygnał,
że czas gry dobiegł końca i gracze mogą wymieniać się okularami bez kary.
(kara indywidualna - okulary).
Czas dla publiczności
Sędziowie mogą ogłosić "oficjalną przerwę w grze" w każdym przypadku, gdy
wymagane jest przerwanie gry w celu zapewnienia prawidłowej gry (np.
mokra podłoga, hałas publiczności, sprawdzenie okularów, itp.)

Czas dla drużyny
Każda drużyna ma prawo do udzielenia 3 razy po 45 sekund każda podczas
oficjalnego czasu gry oraz do poproszenia o czas podczas dodatkowego czasu
gry (dogrywka). Drużyna może poprosić o "Czas na żądanie", gdy jest w
posiadaniu piłki, gdy czas gry jest zatrzymany, każda drużyna może o to
poprosić. Prośba ta może być złożona przez każdego członka drużyny. "Czas
wolny" rozpoczyna się, gdy sędzia ogłosi nazwę drużyny, która o niego
poprosiła. Drugi sędzia zapisuje czas 45 sekund i wydaje sygnał dźwiękowy,
gdy upłynie 15 sekund do końca czasu. (sędzia mówi "15 sekund"). Przed
zakończeniem czasu na żądanie, może nastąpić zmiana. Jeśli drużyna poprosi
o czas na żądanie, musi nastąpić co najmniej jedno uruchomienie, zanim
drużyna będzie mogła ponownie poprosić o czas lub zmianę. Jeśli drużyna
poprosi o więcej niż 3 czasy na żądanie podczas regulaminowego czasu gry
lub więcej niż 1 podczas dogrywki, przyznawana jest kara dla drużyny za
opóźnienie gry.
Inne osoby
Wszyscy poza sędzią muszą zachować ciszę podczas gry. W ten sposób
zawodnicy mogą skupić się na meczu i słyszeć, w jakiej pozycji znajduje się
piłka.

5 BEZPIECZEŃSTWO
Obszar aktywności jest gładki i wolny od zagrożeń/odpadów. Obszar
aktywności jest wyraźnie oznaczony z odpowiednimi strefami poza terenem.
Prawidłowe oświetlenie i wentylacja, w stosownych przypadkach, są
zapewnione, instrukcje użytkowania obiektu są wywieszone Wyjście awaryjne
z obiektu krytego jest wyraźnie oznaczone. Personel medyczny jest
zobowiązany do udzielenia pomocy w razie potrzeby.

JAK WDROŻYĆ
SPORT W
SWOJEJ
SPOŁECZNOŚCI

ETAPY ORGANIZACJI INTEGRACYJNEJ IMPREZY SPORTOWEJ
1. ZDOBYWANIE FUNDUSZY
2. PRZYGOTUJ WSTĘPNY OPIS WYDARZENIA – SKONSULTUJ SIĘ ZE
STOWARZYSZENIAMI, ZAPYTAJ ORGANIZACJE NIEWIDOME, CO CHCĄ
ROBIĆ ICH UCZESTNICY
3. ZNALEZIENIE I REZERWACJA MIEJSCA
4. UZYSKAJ POZWOLENIE – W RAZIE POTRZEBY (PLAN NA ŚMIECI, SPRZĘT
MEDYCZNY, TOALETY, SPRZĘT, BEZPIECZEŃSTWO)
5. USTAL ZASADY WYDARZENIA (OKREŚL LICZBĘ UCZESTNIKÓW W
DRUŻYNACH, WIEK, KRYTERIA ZDROWOTNE)
6. ZORGANIZUJ CATERING
7. REKRUTUJ WOLONTARIUSZY (W RAZIE POTRZEBY Z MATERIAŁAMI
INFORMACYJNYMI), PRACOWNIKÓW OCHRONY, REZERWUJ USŁUGI
MEDYCZNE
8. PRZYGOTUJ MATERIAŁY UPOWSZECHNIAJĄCE (PLAKATY ITP.)
9. DZWONIENIE DO RÓŻNYCH ORGANIZACJI, PROMOCJA – ABY ZNALEŹĆ
UCZESTNIKÓW – KIEDY? - ZALEŻY OD SPORTU I DOŚWIADCZENIA
ORGANIZATORA, GRUPY DOCELOWEJ, Z KTÓRĄ ZWYKLE PRACUJE
10. ORGANIZOWAĆ REJESTRACJE
11. KONTAKT Z ORGANIZACJAMI NIEWIDOMYCH, OSOBAMI KLUCZOWYMI,
KONTAKT Z INNYMI ORGANIZACJAMI RÓWNIEŻ W CELU REKRUTACJI
WIDZĄCYCH, ZAPRASZANIE WŁADZ LOKALNYCH, GMINY
12. DOCIERAJ DO KANAŁÓW MEDIALNYCH – W MNIEJSZYCH MIASTACH JEST
ŁATWIEJ
13. RADIO,
TELEWIZJA,
PODCASTY,
BEZPOŚREDNI
TEKST
(NIESFORMATOWANY), MOŻESZ WYSŁAĆ ZDJĘCIE- ZE SPECJALNYM TŁEM
„TEKST ALTERNATYWNY”
14. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI DO OSÓB, KTÓRE SIĘ ZAREJESTROWAŁY LUB
MOGĄ SIĘ ZAREJESTROWAĆ
15. NAPISZ SCENARIUSZ WYDARZENIA, OKREŚLAJĄC ROLE (MENEDŻER
WYDARZEŃ)
16. ZORGANIZUJ
SPOTKANIE
INFORMACYJNE
DLA
PERSONELU
(WOLONTARIUSZY,
PRZEWODNIKÓW,
PERSONELU
MEDYCZNEGO,
OCHRONY) – PRZED WDROŻENIEM
17. OMÓW SCENARIUSZ WYDARZENIA
18. PRZESZKOLIĆ PERSONEL JAK WSPIERAĆ UCZESTNIKÓW Z DYSFUNKCJĄ
WZROKU
19. ZNAJDŹ I UMÓW SĘDZIÓW
20. ZDOBYWANIE EKWIPUNKU, MEDALI I TROFEÓW
21. DZWONIENIE DO UCZESTNIKÓW PRZEZ TELEFON – W RAZIE POTRZEBY
22. ZORGANIZOWANIE TRANSPORTU DLA UCZESTNIKÓW
23. SPRAWDZENIE Z UCZESTNIKAMI I OBSŁUGĄ, CZY WSZYSTKO JEST W
PORZĄDKU, GOTOWE
24. ZORGANIZUJ STOŁY NA MIEJSCU (DO SZACHÓW) / ZORGANIZUJ
WYPOSAŻENIE BRAMKI
25. SĘDZIOWIE SPRAWDZAJĄCY MIEJSCE I SPRZĘT (W PRZYPADKU
PROFESJONALNEJ IMPREZY SPORTOWEJ)
26. OFICJALNA CEREMONIA OTWARCIA
27. ZREALIZUJ TURNIEJ
28. OFICJALNA CEREMONIA ZAMKNIĘCIA
29. ROZPOWSZECHNIAĆ
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