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Um jogo feito para deficientes visuais
Como implementar o esporte em sua comunidade
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ERASMUS+
DESPORTO
O QUE É E COMO
FUNCIONA

Erasmus+ é o programa da União Europeia que apoia a educação, a formação,
a juventude e o desporto na
Europa.
O programa Erasmus+ oferece mobilidades e oportunidades de cooperação
em vários campos diferentes:
ensino superior;
ensino e formação profissional;
educação escolar (incluindo educação e cuidados na primeira infância);
educação de adultos;
juventude;
desporto.
As acções Erasmus+ no domínio do desporto promovem a participação no
desporto, na actividade física e
nas actividades de voluntariado.
São concebidas para enfrentar desafios sociais e relacionados com o
desporto. Estão disponíveis
oportunidades para organizações sob 3 chamadas que abordam estes
desafios.
O projecto Sport Sense é realizado ao abrigo da convocatória de Parcerias de
Pequena Escala. As Parcerias de Pequena Escala têm como objectivo chegar
às organizações de base ou às menos experientes em Erasmus +. São
concebidas para alargar o acesso ao Programa a atores de pequena escala e
indivíduos de difícil acesso nas áreas da educação escolar, educação de
adultos, educação e formação profissional, juventude e desporto. As
parcerias de pequena escala podem contribuir para a criação e
desenvolvimento de redes transnacionais e para a ligação de políticas locais,
regionais, nacionais e internacionais. Também apoiam a cidadania europeia
activa e trazem a dimensão europeia para os níveis locais.

RESUMO

DO PROJECTO

SPORT SENSE
Independentemente da idade, estatuto social, ou qualquer outro factor de referência, o
desporto deve ser um elemento comum que nos liga na sociedade. Para além dos
benefícios na mente e no corpo que o desporto tem, através das atividades desportivas
desenvolvemos capacidades de socialização, relações inter-humanas, e ligações.
Consideramos o desporto como uma boa fonte de aprendizagem não formal que ajuda o
indivíduo a desenvolver-se física e mentalmente dentro da comunidade a que pertence.
Através do projeto SportSense, queremos melhorar a colaboração das pessoas na
comunidade, criando eventos desportivos para deficientes visuais, a fim de reunir pessoas
cegas com o resto da comunidade. A visão do projecto é construir uma ponte e
proporcionar às pessoas com deficiência visual uma melhor oportunidade de se
integrarem na sua comunidade através do desporto.
O objectivo do projecto SportSense é construir uma ligação entre a sociedade e as
comunidades de pessoas com deficiência visual através do desporto.
A inovação do projeto vem com o desejo de proporcionar novas experiências ao grupoalvo do projeto. As acções que trazem inovação ao projecto dividem-se em duas partes:
desenvolvimento do GuideBOOK e a criação de um AudioBOOK

Conteúdo intelectual 1 - GuideBOOK
Este guia é dedicado àqueles que desejam implementar desportos para
pessoas com deficiência visual na sua comunidade. O guia tem o papel de
informar e inspirar as pessoas. Através do livro, queremos oferecer aos
praticantes um método através do qual eles possam aprender com a nossa
experiência e adaptar-se à sua realidade. O livro/guia/manual contém a
informação sobre o projecto, métodos de trabalho com cegos, actividades
desportivas que podem ser adaptadas aos deficientes visuais, como podem
estas actividades ser adaptadas, materiais necessários e regras de segurança.
Em resumo, o livro é um guia completo para os leitores e guia-os passo a
passo sobre como planear, organizar e implementar um evento desportivo
para pessoas com deficiência visual.

Através do Guia, queremos facilitar o processo de concepção de actividades
desportivas para utilizadores/pessoas com deficiência visual e fornecer uma
fonte de informação a todos aqueles que têm a iniciativa de iniciar um
evento desportivo local para pessoas com deficiência visual, sem ter
necessariamente conhecimentos prévios. Queremos que este guia chegue aos
praticantes (ex. jovens trabalhadores) e organizações em todo o mundo para
os podermos ajudar e apoiar com informações relevantes no processo de
implementação do evento desportivo para pessoas com deficiência visual.

Conteúdo intelectual 2 - AudioBOOK
Não podendo esquecer o nosso grupo alvo que são pessoas com deficiências
visuais. Dadas as dificuldades de leitura que os deficientes visuais têm,
queremos facilitar o seu acesso à informação através da criação e adaptação
do livro ao formato áudio. Os voluntários de todas as organizações parceiras
gravaram e estruturaram o audiolivro em capítulos para facilitar o processo
de audição.
Através deste projecto, propusemo-nos alcançar os seguintes objectivos:
Envolvimento em actividades desportivas de um total de 100 pessoas com
deficiência visual, provenientes da Roménia, Polónia, Hungria, Portugal,
Macedónia do Norte, durante o período de 12 meses.
Aumentar a inclusão social através de atividades desportivas de pelo
menos 100 pessoas com deficiência visual, provenientes da Roménia,
Polónia, Portugal, Hungria, Macedónia do Norte, no prazo de 12 meses.
Criar um Guia de atividades desportivas para pessoas com deficiência
visual que possa ser multiplicado por qualquer outra organização ou
grupo de iniciativa.

PARCEIROS
ENVOLVIDOS
NO
PROJECTO
SPORTSENSE

GERAL
Este guia foi desenvolvido no âmbito do projecto SportSense por cinco
parceiros que representam cinco países diferentes na Europa. Cada parceiro
contribuiu para o projeto com a sua experiência, recursos e conhecimentos
acumulados ao longo do tempo a fim de alcançar este resultado. Os parceiros
trabalharam em conjunto e contribuíram para este guia partilhando as
melhores práticas e testando diferentes actividades desportivas, o que ajuda
outras organizações em todo o mundo.
Vamos conhecer as cinco organizações envolvidas.

ROMÉNIA
A associação da Scout Society foi criada em 2011. O objectivo da organização
é encorajar o voluntariado e contribuir para o desenvolvimento da
comunidade local, especialmente no processo de educação da juventude
através de actividades educativas não formais e desportivas.
Do desejo de ajudar os jovens a crescerem pessoal e profissionalmente, mas
também de os envolver na sociedade e nas comunidades locais de onde
provêm, a associação começou a desenvolver o seu campo de actividade,
fazendo
projectos
com
vários
temas
(como
desporto,
saúde,
multiculturalismo, tolerância para com os outros, discriminação, aumento da
empregabilidade, orientação profissional) mas mantendo o mesmo objectivo
desde a sua criação - ajudar os jovens no seu desenvolvimento e forma como
indivíduos envolvidos na sociedade, que preservam e partilham com os outros
valores europeus (unidade, comunicação, tolerância, solidariedade, respeito,
igualdade, comunicação, pluralismo, paz, democracia, liberdade).
Nos últimos anos, a associação desenvolveu uma cooperação internacional
significativa, tendo actualmente parcerias com organizações da Croácia,
República Checa, Espanha, Eslovénia, Bulgária, Hungria, Polónia, Turquia,
Lituânia e muitos mais) e realizou um número significativo de projectos e
actividades de voluntariado, intercâmbios de jovens, parcerias estratégicas
que envolveram mais de 2000 jovens de diferentes comunidades na Roménia.

POLÓNIA
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) é a primeira
instituição de ensino superior não pública na Polónia central que oferece
estudos de saúde e de medicina, bem como faculdades de negócios e de
pedagogia, psicologia, dietética, ciências educacionais e sociais. As
instalações escolares de classe mundial e um excelente ambiente de
formação promovido por especialistas, profissionais e professores académicos
altamente competentes e distintos garantem um currículo único e ambicioso,
conhecimentos teóricos e competências práticas tão desejadas na vida
profissional. Os estudantes são ensinados a tirar partido das competências e
conhecimentos adquiridos, bem como a continuar a desenvolver as suas
capacidades pessoais e a tornar-se profissionalmente bem sucedidos.
A WSBINOZ realiza numerosas investigações e projetos educacionais, coopera
com várias instituições educacionais, de formação, de cuidados de saúde, de
desporto e de negócios. Permanece local e regionalmente ativa no campo da
organização de conferências e workshops, trabalho social, e elicitação
comunitária. Gestores proeminentes e bem qualificados, estudantes
determinados e académicos garantem o seu desenvolvimento e envolvimento
com sucesso em vários projectos temáticos relacionados com o
desenvolvimento de novas ideias e serviços, construção de currículos,
programas de cursos de preparação, elaboração de materiais e terminologia
para cursos temáticos, e outros.

MACEDONIA DO NORTE
Um grupo de jovens membros experientes dos clubes de montanha de Veles,
encontrando-se incapazes de realizar as suas ideias, objectivos, motivos,
desejos de melhorar os seus conhecimentos e competências, bem como o
desejo de participar num maior número de acções e manter a informação
Cidadãos e estudantes reunidos e palestras, decidem abandonar os seus
clubes de origem e formar o Azot Mountain Sports Club.
Com a formação do novo clube, com a adesão ao clube, cada membro tem o
direito de expressar e implementar as suas ideias se estiverem de acordo com
os estatutos da associação. Os membros têm o direito de melhorar os seus
conhecimentos e competências, participar num grande número de acções, e
têm a tarefa de promover o alpinismo. Todas as actividades, especialmente
todas as excursões ligeiras, são preenchidas com promoções e palestras dos
membros do clube com um objectivo: reunir o maior número possível de
cidadãos e recrutar e recrutar novo pessoal jovem.
Treiná-los com conhecimentos e habilidades de montanha e criar hábitos
para passar o seu tempo livre na natureza, especialmente nas montanhas,
uma vez que o montanhismo é uma forma de recreação activa através da qual
se constrói e forma um membro saudável, forte e nobre da nossa
comunidade.
A nossa principal área de interesse é a atividade física que é utilizada como
instrumento para promover a saúde, o bem-estar e um estilo de vida
saudável. Acreditamos firmemente que uma sociedade mais saudável e mais
coesa pode ser criada através do desporto.
O desporto é uma ferramenta educacional útil para a construção da
comunidade, integração, aceitação, promoção dos direitos humanos, e
igualdade. Na nossa opinião, caminhadas, atividades ao ar livre, desporto e
educação estão inextricavelmente ligados e encontram o seu elo mais forte
na educação não formal.

HUNGRIA
Budapest Association for International Sports (BAIS) é uma organização
voluntária, liderada por jovens, sem fins lucrativos, com a missão de promover
a atividade física, estilo de vida ativo, compreensão intercultural,
solidariedade e participação social através da educação não formal baseada
no desporto. Desde 2015 até 2017 desenvolveram atividades como um grupo
informal de jovens sob o nome da Associação Internacional do Desporto de
Budapeste (ISAB). Em Dezembro de 2017 foram registados como uma
associação sem fins lucrativos pelo tribunal de Budapeste.
O principal objectivo da organização é promover a actividade física, um estilo
de vida saudável, e a participação em actividades desportivas de base entre
os jovens, independentemente da sua origem e estatuto social. O grupo alvo
inclui estudantes internacionais e húngaros, jovens profissionais, e jovens
desfavorecidos. Através da organização de atividades desportivas e
recreativas, intercâmbios de jovens, e cursos de formação, criamos
oportunidades de mobilidade de aprendizagem para jovens e reforçamos a
compreensão mútua e a amizade entre eles.
O objectivo secundário da organização é ligar os clubes desportivos locais e
as iniciativas de base com os internacionais que vivem em Budapeste e
fornecer informações sobre eventos relacionados com o desporto que têm
lugar na cidade. O BAIS é baseado em jovens voluntários. Muitos deles são
estudantes da Universidade Húngara de Educação Física, enquanto outros são
jovens profissionais envolvidos na gestão de atividades desportivas de tempos
livres.
A Associação Budapeste para o Desporto Internacional foi criada por jovens
com uma experiência internacional significativa nas suas costas. A nossa
organização tem fortes relações internacionais e temos uma experiência
significativa na gestão de projectos internacionais. Utilizamos o desporto para
fins de desenvolvimento social, promovemos a inclusão social, solidariedade,
compreensão mútua, e cidadania activa através do desporto. Os nossos
membros voluntários têm participado em vários cursos de formação,
seminários, visitas de estudo e intercâmbios de jovens em toda a Europa.
Alguns dos nossos membros têm estado activamente envolvidos na
organização de intercâmbios internacionais de jovens e cursos de formação
durante os quais desenvolveram as suas competências de gestão de projectos.

PORTUGAL
FAJUB – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga é uma
organização que representa politicamente as associações juvenis do Distrito
de Braga, tanto a nível local, nacional e internacional. A principal posição da
FAJUB é representar as associações juvenis de Braga nas reuniões dos
Conselhos Municipais e Nacionais e defender os interesses entre o poder
público e os poderes políticos do movimento associativo juvenil. Esta posição
permite uma participação activa na definição das políticas de juventude, em
geral, e do movimento associativo juvenil.
O plano de actividades da FAJUB inclui o desenvolvimento de encontros,
formação e eventos desportivos para as associações membros, encorajando a
partilha de boas práticas de trabalho, a utilização da educação não formal
para o desenvolvimento das competências dos jovens e a construção de uma
comunidade activa, tolerante e solidária.
A FAJUB pretende destacar a importância do papel das associações na
educação não formal dos jovens de Braga para o desenvolvimento do
movimento juvenil na região

CARACTERÍSTICAS
DE UMA PESSOA
DEFICIENTE
VISUAL

DEFICIÊNCIA VISUAL
Segundo a ARVO, a nível mundial, entre 7,79 mil milhões de pessoas que
vivem em 2020, mais de 2,2 mil milhões têm algum tipo de deficiência visual,
entre as quais aproximadamente 49,1 milhões de pessoas eram cegas. A
Organização Mundial de Saúde classifica as deficiências visuais de acordo
com a Classificação Internacional de Doenças 11 (2018) em duas categorias:
deficiência visual à distância e deficiência visual próxima.
Deficiência da visão à distância:
Acuidade -visual moderada pior do que 6/18 a 6/60 Acuidade -visual severa
pior do que 6/60 a 3/60
Cegueira - acuidade visual pior que 3/60
Perto de deficiência visual:
Quase acuidade visual pior que N6 ou M.08 a 40cm.
Os termos são utilizados para classificar uma pessoa com problemas visuais:
"com visão parcial", "visão baixa", "deficiente visual", "juridicamente cego" e
"totalmente cego".
Globalmente, as principais causas de problemas de visão são:
erros refractivos
catarata
glaucoma de degeneração macular relacionado com a idade
retinopatia diabética opacidade corneana
tracoma

SOBRE A PERDA DE VISÃO
A experiência de ter uma deficiência visual depende muito de muitos
aspectos diferentes da vida. Há alguma intervenção de prevenção e
tratamento ou serviços de reabilitação da visão disponíveis? Como é o
ambiente?
Qual é o problema de entrar em edifícios ou aceder a transportes?
Existe algum tipo de informação durante a vida quotidiana?
Crianças pequenas que crescem com deficiência visual podem sofrer atrasos
no desenvolvimento motor, linguístico, emocional, social e cognitivo. Além
disso, nos sistemas educativos atuais - a maioria dos quais não estão
totalmente preparados para as necessidades específicas das crianças com
deficiência visual e cegas - muitas das crianças com deficiência visual
experimentam níveis mais baixos de sucesso escolar. A deficiência visual
também afeta a vida de um adulto, uma vez que gera menores taxas de
emprego e produtividade e maiores taxas de depressão e ansiedade. O
isolamento social, um maior risco de quedas e fracturas e dificuldade em
andar pode causar uma probabilidade de entrada precoce em lares de idosos
ou de cuidados.
Muitas pessoas que vivem com deficiências visuais ou cegueira podem viajar
de forma independente. As rotas frequentemente utilizadas podem ser
aprendidas e praticadas, e é um símbolo, o que também sensibiliza outros
passageiros, também sensibiliza outros passageiros. Algumas pessoas cegas
caminham com um guia, outras caminham com o apoio de um cão-guia
treinado. O GPS ou outros dispositivos de orientação podem ser utilizados
como apoio durante o transporte. A pavimentação táctil e os sinais de
trânsito audíveis apoiam a mobilidade dos cegos. Com o tempo, a maioria dos
cegos melhora e desenvolve as suas próprias estratégias adaptativas em todas
as áreas da vida pessoal e profissional.

A COMUNIDADE
Como acima mencionado, o isolamento social pode causar ansiedade e
mesmo depressão, portanto - como para todos - a inclusão social é muito
importante também no caso de deficientes visuais e cegos. Como em
qualquer grupo minoritário, há uma questão que a maioria dos profissionais
levanta: se um sistema segregado ou integrado beneficia mais as pessoas
visadas? Enquanto num ambiente segregado, os deficientes visuais e os cegos
em geral podem receber atenção específica e podem trabalhar com
profissionais que possuem conhecimentos e competências especializadas
para apoiar a sua educação/trabalho/etc, podem também encontrar-se com
pares com os quais é mais fácil criar laços devido a experiências semelhantes
e devido a desafios que também enfrentam na sua vida quotidiana. Em
contraste com essas tintas envolventes inclusivas, um quadro mais
representativo da sociedade e quando certas necessidades de diferentes
grupos sociais são reconhecidas e satisfeitas, estudar/trabalhar/etc. numa
comunidade socialmente diversa pode apoiar o processo de inclusão social a
um nível superior. Existem formas semelhantes de integração nas escolas:
Integração espontânea: quando as crianças estudam juntas numa sala de
aula, mas as necessidades das crianças com necessidades especiais não
são reconhecidas nem satisfeitas por um professor de educação especial.
Integração local: onde há uma sala de aula especial segregada para
crianças com necessidades especiais, mas na mesma escola onde também
há alunos avistados.
Integração social: os alunos com deficiências visuais participam em
actividades pós-escolares juntamente com alunos que vivem sem
deficiências visuais, no entanto, estudam em turmas diferentes.
Integração funcional: os alunos com deficiência visual e cegos participam
juntos na maior parte das atividades de sala de aula e pós-escolar.
Isto significa que existem vários níveis e formas de integração social. Em
alguns casos, pode acontecer que, embora os alunos cegos frequentem as
mesmas aulas e actividades pós-escolares que os seus pares avistados, não
aprendam uns com os outros e não façam ligações, a menos que as
circunstâncias - tais como professor de educação especial, ferramentas e
equipamentos específicos, construção do edifício - também sejam fornecidas.
A definição de inclusão social é basicamente o nível mais elevado de inclusão
social, o que significa que cada participante, independentemente da sua
idade, capacidades, raça, sexo, etc., pode colaborar no seu próprio nível e
através das suas próprias formas de trabalhar no
mesmo projecto, jogar o mesmo jogo ou
estudar o mesmo tópico em conjunto.

Ao criar um ambiente socialmente inclusivo para pessoas com deficiência
visual e cegueira, é importante considerar as suas necessidades específicas a
fim de fornecer ferramentas para que todos possam participar nas atividades.
Dispositivos específicos podem apoiar interações e atividades da vida diária,
tais como livros em braille, audiolivros, programas de computador text-tospeech, leitores de e-books, e outros programas eletrônicos. Ao criar um
ambiente inclusivo, podemos prestar especial atenção ao local, ao mobiliário
e à forma como as salas estão organizadas. Os guias podem apoiar aqueles
que dele necessitam. Deve ser permitida a presença de cães-guia em locais
públicos. O mais importante quando se jogam jogos desportivos, as regras
devem ser adaptadas às diferentes capacidades para que todos possam
participar, independentemente das deficiências visuais e possam desfrutar
dos jogos enquanto ninguém precisa de se conter. Assim, as regras do fair
play proporcionam um cenário onde pessoas com diferentes capacidades
podem competir umas com as outras num fairway.

OS
BENEFÍCIOS
DO
DESPORTO

BENEFÍCIOS FÍSICOS
O desporto e a atividade física têm várias vantagens para todos os
interessados e o seu impacto sobre o indivíduo é infinito. A participação no
desporto/atividade física entre os deficientes visuais é muito importante
porque lhes permite integrarem-se na sociedade, ligarem-se aos seus pares,
sem os excluir. Os indivíduos com deficiência visual têm várias vantagens em
praticar desporto, como a melhoria geral da saúde, inclusão social, equilíbrio,
aquisição de talentos motores, comunicação e cooperação. Estas vantagens
são uma unidade essencial para a vida quotidiana.
O desporto/atividade física tem um grande impacto na saúde em geral
porque tem vantagens variadas em todos os aspectos da saúde. Em primeiro
lugar, melhora a saúde dos vasos, diminuindo a taxa de repouso e a pressão. O
desporto é utilizado como uma questão de integração para aqueles que têm
deficiências físicas e psicológicas, porque permite a interação e participação
social com os seus pares.
O desporto permite que todos se movam com os seus pares, fazendo laços de
amizade dentro do facto inegável de que necessitam de um interesse e
passatempo típico. O equilíbrio é uma questão crucial para os deficientes
visuais, porque ajuda a encorajar a sua integração na área.
A aquisição de talentos motores é muito importante porque contém um
grande impacto no grau de independência/autonomia, no grau de adequação
do comportamento acomodatício e na qualidade de vida. o desenvolvimento
de capacidades motoras finas no desporto resulta na melhoria das
capacidades motoras finas em actividades da vida diária, como tarefas de
escrita. verificou-se que aqueles que desenvolvem as suas capacidades
motoras e acreditam que {a sua unidade de área} são adeptos e por isso estão
muito dispostos a participar na actividade física em jogos, a preocupar-se
com as equipas de pares e a participar em actividades artísticas e desportivas
A investigação instruiu que a actividade física na infância ajuda a desenvolver
capacidades motoras que, na unidade de área da infância jovem, se pensava
estarem ligadas a resultados de saúde variados como a superficialidade, a
aptidão física para metástase e a noesis.
A comunicação é um talento crucial necessário no conjunto das coisas. As
pessoas com deficiência visual têm muitas formas alternativas de falar.
Compreender que cada pessoa comunica de outra forma e adaptar isto
permite que o indivíduo se envolva completamente nas actividades.
Ligações de trabalho em equipa com inclusão,
inclusão social com confiança e interacção entre
pares. Ajuda conjuntamente a melhorar as
capacidades de comunicação entre a equipa
de apoio, as pessoas com deficiência visual
e a sua equipa/pessoas com
deficiência visual.

Muitos desportos são feitos à medida para incorporar indivíduos com
deficiências, como a natação e o futebol, no entanto, têm sido criados
conjuntamente tipos de desporto, nomeadamente para deficiências
específicas, como o goalball para deficientes visuais. Este último induzirá
várias melhorias físicas e psicológicas na aptidão física e eudaimonia.

PSICOLÓGICO
O exercício é muito mais do que apenas capacidade aeróbica e massa
muscular. Sim, o exercício pode melhorar a sua saúde física e física, aparar a
sua cintura, aumentar a sua vida sexual, e até acrescentar anos à sua vida. No
entanto, não é o que encoraja a maioria dos indivíduos a manterem-se ativos.
As pessoas que se exercitam diariamente fazem-no porque lhes oferece uma
tremenda sensação de bem-estar. Têm mais energia ao longo do dia, dormem
melhor à noite, têm uma memória mais clara, e são mais calmos e optimistas
sobre si próprios e sobre a sua vida. É também um tratamento eficaz para
uma variedade de questões de saúde mental comuns.
O exercício regular pode ter uma influência profundamente favorável sobre a
depressão, ansiedade e TDAH. Também reduz o stress, melhora a memória,
promove o sono, e melhora o humor geral. Não é necessário ser um entusiasta
da aptidão física para obter os benefícios. De acordo com a investigação,
mesmo pequenas quantidades de exercício podem ter um efeito significativo.
Pode aprender a utilizar o exercício como uma ferramenta forte para lidar
com questões de saúde mental, aumentar a sua energia e atitude, e tirar mais
proveito da vida, independentemente da sua idade ou nível de aptidão física.

Prevenção da ansiedade e da depressão
O exercício tem sido demonstrado em estudos para melhorar o humor e
reduzir os sintomas de tristeza e ansiedade. As endorfinas, a famosa hormona
do corpo "sentir-se bem" gerada pelo cérebro e medula espinal que promove
sensações de felicidade e euforia, são aumentadas pelo exercício físico.
Mesmo uma atividade modesta ao longo da semana pode melhorar
significativamente a tristeza e a ansiedade, pelo que alguns médicos
defendem o início de um plano de exercício para estes problemas antes de
recorrerem à medicina.

Redução do stress
Outra vantagem mental do exercício é que reduz os níveis de stress, o que
nos pode tornar a todos mais felizes. Aumentar o ritmo cardíaco pode
realmente curar os danos cerebrais induzidos pelo stress, aumentando a
síntese de neuro-hormonas como a norepinefrina, o que não só melhora a
cognição e o humor, mas também elimina o nevoeiro das experiências
stressantes. O exercício também faz com que os sistemas nervoso central e
simpático do corpo se comuniquem entre si, reforçando a capacidade global
do corpo de responder ao stress..
A auto-estima e a autoconfiança melhoraram.
O exercício regular pode ajudar a alcançar uma variedade de objetivos físicos,
tais como aumentar a resistência, diminuir o peso, e desenvolver o tônus
muscular. Todas estas realizações podem contribuir para um enorme
aumento da auto-estima - e da confiança que a acompanha. Não se pode
pretender obter roupas mais bem ajustadas, um corpo mais fino, ou a
capacidade de subir uma colina sem ficar sem fôlego. Ocorre frequentemente
antes mesmo de se dar conta disso. É apenas uma das inúmeras vantagens da
atividade física que melhora o corpo, o cérebro e o espírito das pessoas.
Melhoria do sono
O exercício também pode ajudá-lo a obter uma boa noite de sono se estiver a
ter dificuldades para dormir. O exercício físico aumenta a temperatura
corporal, o que pode ter um impacto relaxante na mente, resultando em
menor contagem de ovelhas e mais sono. O exercício também ajuda na
regulação do ritmo circadiano, o relógio despertador interno do nosso corpo
que regula quando nos sentimos cansados e quando nos sentimos acordados.
(Enquanto que o sono melhorado é uma vantagem psicológica do exercício,
os especialistas em sono aconselham a não fazer exercício perto da hora de
dormir.
Reforço do cérebro
O exercício melhora a inteligência de várias maneiras, desde o aumento do
intelecto à melhoria da memória. O exercício cardiovascular, de acordo com
estudos sobre ratos e pessoas, gera novas células cerebrais (um processo
conhecido como neurogênese) e melhora o desempenho geral do cérebro.
Também ajuda a prevenir o declínio cognitivo e a perda de memória,
reforçando o hipocampo, a área do cérebro que é responsável pela memória e
aprendizagem. A atividade física também tem sido demonstrada em estudos
para aumentar a criatividade e a vitalidade mental. Portanto, se procura
inspiração, vá dar um passeio ou uma corrida.

BENEFÍCIOS SOCIAIS
As pessoas com deficiência têm necessidades especiais e sentem a
necessidade de independência, tornando-se membros de um grupo e sendo
aceites pela sociedade.
O desporto cria um quadro para estabelecer contactos entre pessoas que têm
as mesmas necessidades e problemas e ajuda a fazer novos amigos. Ao
interagir com outras pessoas, que enfrentam diariamente o mesmo tipo de
dificuldades, as pessoas com deficiência podem compreender que não estão
sozinhas e podem facilmente partilhar as suas experiências.
Muitas vezes, as pessoas com deficiência têm baixa auto-estima e são
propensas à depressão e ao isolamento, mas a atividade física pode restaurar
a sua capacidade de se sentirem valorizadas.
Muitas vezes não há melhor forma de fazer novos amigos do que entrar numa
equipa desportiva e praticar qualquer tipo de desporto. Eles farão amigos de
diferentes subúrbios, origens e culturas. Aprenderão a tolerância e aceitação
e a capacidade de construir relações com outro fora da sua clique normal.
Mas, acima de tudo, sentirão que podem pertencer e construir uma grande
rede de amigos.
Autoconfiança e comunicação
O desporto serve como uma ferramenta maravilhosa para se expressarem. Um
bom treinador encoraja os seus atletas não só a terem objectivos de equipa
mas também objectivos individuais. Ao reconhecerem a sua melhoria de
aptidões e ao cumprirem os seus objectivos, ganham confiança. Isto aumenta
o seu bem-estar, inspirando-os e motivando-os a tentarem o seu melhor.
O envolvimento em desportos de equipa significa conhecer colegas de equipa
que podem rapidamente tornar-se seus amigos. O interesse comum nos
desportos aproxima as pessoas. Todos os que se tornam amigos no campo
também levam as suas amizades para fora do campo. E os seus companheiros
de equipa tornam-se os seus sistemas de apoio nas suas comunidades.
Através do desporto, é possível aprender as capacidades de comunicação,
pois é fundamental para manter uma equipa que funcione bem. A
comunicação não se limita a falar, mas também se trata de captar tacos não
verbais e de ouvir ativamente.

Trabalho de equipa e responsabilidade
O trabalho de equipa é uma habilidade social valiosa, que os deficientes
visuais não só levarão consigo até à idade adulta. Através do desporto,
aprendem sobre cooperação e como trabalhar bem com os outros. Esta é uma
habilidade valiosa que continua ao nível da vida pessoal à medida que
trabalham com os seus amigos e, mais tarde, com os seus colegas. Todos
aqueles que fazem parte de uma equipa desportiva têm menos
probabilidades de agir de forma egoísta. Toma-se melhores decisões porque
se sabe que as suas acções podem afectar a equipa. Com a responsabilidade,
são também moldadas competências eficazes de gestão do tempo - uma
competência valiosa que irá beneficiar as pessoas durante toda a sua vida.
Sentido de Comunidade
Todos os que participam no desporto têm um sentido mais forte de si
próprios, desenvolvem naturalmente um sentido de pertença à comunidade.
Reconhecem que o desporto une a família, os amigos e os vizinhos. O
desporto constrói relações mais fortes e melhores interacções sociais com
todos os que estão envolvidos - desde pais, treinadores e colegas de equipa e
adeptos.
As interacções sociais com os pares através da construção de redes de
amizade aumentam a auto-estima que lhes permite edificar a sua
independência e realizações.

DESPORTOS
QUE PODE
FAZER NA SUA
COMUNIDADE

TIRO COM ARCO
Tiro com arco, desporto que envolve atirar flechas com arco, quer a um alvo
inanimado, quer na caça.
Desde a pré-história, o arco era a principal arma de guerra e a caça em todo o
mundo, excepto na Austrália. O tiro com arco de recreio também era
praticado, juntamente com os militares, entre os antigos egípcios e gregos.
Nos tempos modernos, é principalmente uma actividade desportiva e
recreativa de competição. Uma pessoa que participa no tiro com arco e flecha
é tipicamente chamada arqueiro ou arqueiro de arco e flecha.
O tiro com arco e flecha com deficiência visual é o mesmo que o arco e flecha
avistado. Todos nós usamos arcos e flechas e disparamos contra um alvo. A
diferença é que, porque alguns de nós não conseguem ver o alvo, usamos um
tipo de visão diferente chamado "visão táctil". A primeira coisa que cada
arqueiro tem de aprender é a manter-se a si próprio e aos outros em
segurança. Uma vez que os arqueiros cegos não conseguem ver se alguém
está entre eles e o seu alvo, nunca devem disparar sozinhos.
Se for deficiente visual ou conhecer alguém que o seja, deve sempre começar
num clube de tiro com arco e flecha.

1 MATERIAIS
Um Arco
O arco é a arma utilizada pelo arqueiro para projectar setas no alvo. Foi
utilizado no passado para caçar animais ou mesmo na guerra. Mas hoje em
dia é utilizado para actividades desportivas e recreativas.
Um alvo
O alvo consiste num objecto ou numa folha de papel sobre o qual se entende
símbolos que definem o nível de dificuldade para atingir essa área.
Tiro com Arco e Tiro com Arco de Rede
A rede de protecção é colocada atrás do alvo para parar as setas que falham o
alvo. Nunca esquecer que se está a manusear uma arma que pode ferir ou
mesmo matar pessoas e animais facilmente.
É responsável pelas suas acções e quando dispara um arco tem de ter isto em
mente. Para além de razões de segurança, uma rede de protecção irá pouparlhe muito tempo e poderá perder à procura de uma flecha que se tenha
extraviado. Especialmente se estiver a disparar num campo ou numa floresta.
Guarda de braços
O guarda braço será o melhor amigo do seu
equipamento de tiro com arco de protecção
quando começar. Sem ele, irá sofrer
contusões desagradáveis na parte inferior do
braço que está a segurar o arco.

Aba do dedo
É um pedaço de couro ou tecido que cobre apenas as pontas dos dedos que
têm contacto com o cordel. Esta é uma forma muito eficaz de proteger os
dedos. Ao mesmo tempo, não tem de gastar muito dinheiro com este
equipamento e as abas são pequenas e, portanto, fáceis de transportar
consigo.
Guarda-costas
O guarda peitoral tem duas funções importantes.
Por um lado, protege a arca de ferimentos graves. Lembre-se que o cordão do
arco armazena muita energia. Quando se solta o arco, ele salta para a frente
com uma velocidade incrível e a energia é transferida para a flecha para a
fazer voar em direcção ao alvo. Mas esta energia ainda está na corda quando
dispara para a frente passando pelo seu corpo. Se a corda atingir o seu peito
neste processo, pode ficar gravemente ferido. Por outro lado, o guarda
peitoral tem outra função. O tiro com arco é principalmente um desporto ao
ar livre e, como sabe, pode ser muito ventoso lá fora.
As condições tempestuosas tornam já mais difícil atingir um alvo a maiores
distâncias, pelo que não quer ter de lutar com as suas roupas lá fora.
O guarda peitoral irá manter a sua roupa sob controlo para que não se
interponha no caminho do seu cordão.
Ajudas Adaptativas
A Ajuda Adaptativa é geralmente um dispositivo de madeira ajustável às
necessidades do Arqueiro, o que inclui alinhar os seus pés e corpo para ser
colocado na direcção certa para disparar contra o alvo.
Trípode
Uma câmara básica ou tripé telescópico de música (para que possa ser
transportado) pode ser simplesmente adaptada para segurar o dispositivo de
mira táctil.
Dispositivo táctil
Um dispositivo táctil prende-se ao tripé e a sensação de toque na parte de
trás da mão ou no braço abaixo do cotovelo. O dispositivo pode ser um
dispositivo simples ou uma mira de proa padrão equipada com uma vara com
uma extremidade carregada por mola ou um botão de borracha macia ligado
que proporciona uma sensação de aspereza na parte de trás da mão. A
natureza da mola é evitar qualquer contusão nas costas da mão da proa.

2 PESSOAL
Spotter / Guia
O observador pode reportar ao arqueiro onde a seta atingiu o alvo após cada
disparo. Com excepção dos avisos de segurança, nenhuma outra ajuda pode
ser dada e nenhuma conversa é permitida até ao final (6 setas ou 3 setas para
Matchplay) da ronda estar completa.
Após cada disparo, o arqueiro pode ajustar o dispositivo de mira táctil com
base no relatório do observador, alterando a posição da extremidade da mira
tátil na mão ou no ponto de contacto. Contudo, para além de declarar o
resultado do tiro, o observador não pode ajudar nestes ajustes.

3

JOGADORES

Para praticar este desporto é necessária apenas uma pessoa, o arqueiro. Ele
posicionar-se-á com a ajuda do guia e disparam flechas contra o alvo através
das suas próprias capacidades e poderes.
Em comparação com outros desportos, este é um desporto individual em que
os resultados dependem apenas do atleta que pratica este jogo.

4 REGRAS
Este desporto é tão fácil de explicar como difícil de jogar. O arqueiro deve
usar o arco para acertar no alvo com as suas setas. Ele deve calcular e estimar
a posição que deve tomar ao apontar. O arqueiro recebe mais pontos se o alvo
for atingido no centro e menos pontos se o alvo for atingido nas arestas
exteriores.
O número de pontos obtidos é estabelecido de acordo com cada jogador.

5

SEGURANÇA

Nunca aponte para a casa de um vizinho!
O alvo deve estar localizado num local onde não existam outros edifícios ou
grupos de pessoas.
Usar um bom ponto de apoio ou encontrar outro lugar
Atirar apenas quando o alvo estiver livre!
O que quero dizer com isto é: só deixe a sua flecha voar quando ninguém
estiver à sua frente. Mesmo quando alguém estiver de pé, à esquerda ou à
direita. Enquanto ele estiver à sua frente, não deve desenhar o seu arco e
deixar voar. Se for uma pessoa com deficiência visual e se estiver a preparar
para disparar, avise as pessoas à sua volta anunciando o seu próximo
movimento.
Os acidentes acontecem rápida e frequentemente em casa. Por favor,
mantenha-se a si próprio e a todos os outros em segurança

6 CONCLUSÃO
O tiro com arco e flecha pode ser um desporto desafiante que melhora a
concentração, a previsão e as capacidades de coordenação. A prática deste
desporto fará-lhe-á sentir-se mais seguro e terá mais destreza.
Este desporto exige que um camarada esteja consigo para o ajudar a tomar a
posição, colocar o seu alvo e recolher flechas. Assim, poderá fortalecer a sua
amizade com a pessoa que o ajuda a ser um arqueiro.

BEEP BASEBOL
O basebol é um desporto de equipa, onde duas equipas - um batedor
(ofensor) e uma equipa de campo (defensor) - jogam uma contra a outra. As
duas equipas revezam-se nos papéis de batedor e de jogador de campo. O
"lançador" inicia o jogo, que pertence à equipa de fielding, atirando uma bola.
Outro jogador da equipa batedora tem como objetivo bater a bola com um
taco. O principal objectivo da equipa batedora é bater a bola o mais longe
possível para dar tempo suficiente aos companheiros de equipa (e àquele que
bate a bola) para completar "runs", correndo uma ronda inteira no campo no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, atingindo as quatro bases e
tocando a placa de casa - o local onde estavam a começar a ronda. No início
do jogo, o primeiro jogador da equipa batedora precisa de alcançar pelo
menos a primeira base em segurança para ter uma oportunidade mais tarde
de completar uma corrida.
O objectivo da equipa de campo é impedir que os membros da equipa de
rebatedores completem corridas. Podem fazê-lo atirando a bola de uma
forma que o batedor recolha 3 tacadas (erros), ou apanhando um corredor
com a bola, ou atirando a bola para o apanhador antes que os corredores
cheguem a uma base. Apenas um corredor pode ocupar uma base ao mesmo
tempo.
A equipa que completar a maioria dos grupos ganha o jogo.
O beep basebol é uma versão alternativa do basebol que é jogada com uma
bola que apita - daí o nome. Neste jogo, tal como no beisebol, estão a jogar
duas equipas adversárias: a equipa batedora e a equipa de campo, no entanto,
o beep basebol é um jogo totalmente diferente, concebido especificamente
para jogadores com deficiências visuais. "O lançador, o apanhador e o batedor
estão todos na mesma equipa, trabalhando em conjunto para o objectivo de
levar o batedor a bater a bola. O lançador - que é avistado - fica a 20 pés da
placa de casa e lança para um ponto na trajetória de swing da batedora
depois de o avisar que o campo está a chegar, dizendo "preparar, preparar,
bola". O apanhador é também avistado. A batedora recebe quatro tacadas de
swing e um take. Dentro da equipa de campo, há também um ou dois
jogadores avistados chamados "spotter", que gritam um número indicando a
zona do campo onde a bola aterrou. Em vez de quatro, há duas bases (a
primeira e a terceira), que emitem um sinal sonoro, que emergem do chão
como "postes macios". Um jogo dura seis innings e quatro strikes, durante
cerca de 90 minutos. Para além dos observadores, apanhador e batedor, todos
os que não são cegos estão a usar vendas para assegurar um jogo justo,
independentemente do nível de deficiência visual.

1 MATERIAIS
O jogo é jogado no exterior num campo de relva exterior - mas com o
equipamento, também pode ser jogado em qualquer campo desportivo ao ar
livre. São necessárias bases especiais de 1,5 metros de altura para serem
colocadas nas duas bases que têm, na sua maioria, interiores de espuma com
componentes electrónicos que os fazem zumbir constantemente. As vendas
são utilizadas para assegurar um jogo justo, e o jogo é jogado com um apito
especial, softball de tamanho exagerado.
Seguem-se os requisitos de base padrão:
- As bases devem ser colocadas a 30 metros da placa de casa e a 3 metros em
território sujo, respectivamente na primeira e terceira linhas de base.
- ALTURA: 122 centímetros no mínimo - 137 centímetros no máximo.
- DIÂMETRO: 20 centímetros + ou - 2 centímetros de variação.
- FORMA: O mesmo de cima para baixo.
- PESO: 2 quilogramas, no máximo.
- MATERIAL DE COBERTURA: Vinil (1ª escolha) Tela (2ª escolha).
- LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO SOM: Centrado 91 centímetros acima do solo
+ ou - 4 centímetros
- FREQUÊNCIA DO SOM: Passo variável.
- NÍVEL SONORO (SONORIDADE): Médio (ajustável).
- DISPOSITIVOS DE RESISTÊNCIA AO VENTO: Ímanes, velcro, qualquer outro
meio designado e aceite pela NBBA.

2 PESSOAL
Os oficiais de jogo são o Árbitro Chefe e um ou dois árbitros de campo.
Qualquer árbitro tem autoridade para ordenar a um jogador, treinador,
assistente de equipa, espectador, ou outras pessoas que façam ou se
abstenham de fazer algo que afete a administração destas regras, ou a
condução do jogo, e para aplicar as penalidades prescritas na Página 22 de
25. Outros oficiais do jogo podem incluir o goleador oficial, o operador da
base (opcional), e os juízes da base. Se não houver uma pessoa disponível
para manter a pontuação que não esteja ligada a nenhuma das equipas em
jogo, o goleador oficial será o goleador da equipa da casa". Um operador de
base é uma pessoa que liga o som da base quando necessário. Para além dos
oficiais, no caso de um evento maior, deve estar disponível um serviço
médico.

3 JOGADORES
No campo (equipa defensiva) há 6 jogadores
que estão a jogar de olhos vendados e um ou
dois observadores que não estão cegos.
Na equipa batedora, o lançador (que atira
a bola) e o apanhador são avistados, os
batedores são vendados.

4 REGRAS
"Há um lançador, batedor e colhedores. Os batedores correm para uma base
depois de acertarem na bola. Mas, há diferenças significativas em relação ao
basebol, começando com o equipamento e o campo em que jogam.
O desporto tem o nome da própria bola, uma bola do tamanho de uma
softball modificada para incluir um sinal sonoro que apita num lançamento
alto três vezes por segundo.
O lançador, apanhador e batedor estão todos na mesma equipa, trabalhando
em conjunto para o objectivo de fazer com que o batedor bata a bola. O
lançador - que é avistado - fica a 20 pés da placa de casa e lança para um
ponto no caminho de balanço da batedora depois de o avisar que o rebatedor
está a chegar, dizendo "preparar, preparar, bola". A batedora recebe quatro
"swinging strikes” e um "take".
Para bater a bola em jogo, a batedora deve colocá-la entre a primeira e a
terceira linha de base - como no basebol - mas também deve viajar para além
da marca dos 40 pés. Uma vez que um jogador acertar numa bola justa, duas
coisas ocorrem ao mesmo tempo. Um árbitro aciona um interruptor numa
direção aleatória para ativar o zumbido na primeira ou terceira base - pilões
de espuma de quatro pés de altura localizados a 100 pés da placa de casa indicando a direção que a batedora tem de seguir.
Entretanto, um observador avistado no campo grita um número indicando a
zona do campo em que a bola foi atingida. Os seis jogadores de campo
utilizam essa informação, e o apito da própria bola, numa tentativa de a caçar
- um processo que envolve muito mergulho e comunicação para evitar
colisões. Se conseguirem fixar a bola antes de o corredor tocar na base, é uma
saída. Se o corredor chegar primeiro à base, é uma corrida".
"Quando a batedora atinge a bola, um operador da base vira-se para uma das
duas bases (primeira ou terceira) para a batedora correr. Se a batedora tocar
na base antes que um jogador de campo possa apanhar a bola, a equipa
ofensiva marca uma corrida. São necessárias quatro batidas para que uma
batedora seja eliminada. Se a bola ultrapassar as duas linhas de base ou não
percorrer pelo menos 12 m (40 pés), é falta e contada como um strike, a
menos que seja o potencial quarto strike, caso em que a contagem se
mantém e a batedora volta a balançar. Se uma bola batida percorrer pelo
menos 52 m (170 pés) no ar sobre um território justo antes de assentar, é,
mediante declaração do árbitro, um home run. Se a bola deixar de apitar, ou
se atingir o lançador, e se tornar uma "bola morta",
a contagem é reiniciada e a batedora volta
a baloiçar.
Uma bola "morta" não deve ser tocada.
Se o for, diz-se que está de volta ao jogo e a
saída deve ser registada.

O observador ou observadores chamam um número para assinalar para que
parte do campo uma bola está a deslocar-se. Geralmente, o meio do campo é
rotulado 6, e cada lado, esquerdo e direito, é numerado de 1 a 5 num padrão
de espelhamento. O observador não deve dizer nada para além da região
numerada no campo, e dois observadores não podem fazer uma chamada na
mesma jogada. Se qualquer dos casos ocorrer, a pontuação da corrida. Os
colhedores dirigem-se para essa secção e ouvem onde a bola está
especificamente, mergulhando frequentemente para o chão para a obter.
Quando um colhedor apanha a bola antes de a batedora chegar à base, a
batedora está fora. No raro caso de um colhedor apanhar a bola no ar antes
de esta tocar no chão ou outros itens, o lado é automaticamente retirado e
começa a meia vitória seguinte. O observador deve também estar atento para
garantir que ninguém colide.

5 SEGURANÇA
Este jogo pode ser perigoso de jogar sem uma preparação adequada, pois
envolve lançar, bater e apanhar uma bola e correr de olhos vendados. Quando
se trata de um evento recreativo e os principiantes estão a experimentar o
jogo, é importante investir tempo para aprender as regras do jogo, para se
familiarizar com o local, com as direcções das bases, e para que as equipas
pratiquem uma comunicação eficaz especialmente para os jogadores de
campo ao tentarem apanhar a bola. Além disso, num evento, o envolvimento
de voluntários avistados, e de jogadores experientes, é para garantir a
segurança. A assistência médica deve estar disponível em caso de lesões.

6 CONCLUSÃO
Este é um jogo de equipa excepcional que pode fortalecer fortemente a
ligação entre os jogadores, pode promover a inclusão social entre pessoas
com visão, cegas e deficientes visuais. Este jogo melhora as capacidades de
comunicação e cooperação, uma vez que é necessária uma comunicação
constante entre os colegas de equipa para ganhar pontos e não se magoar ao
correr uns para os outros. Enquanto que o objectivo do jogo é a recolha de
pontos. O principal objectivo é divertir-se e desfrutar de uma actividade
social e sentir a felicidade de praticar desporto.

BOWLING
Bowling, também chamado tenpins, é um jogo em que uma bola pesada é
rolada por uma pista longa e estreita em direcção a um grupo de objectos
conhecidos como pinos. O objectivo é deitar abaixo mais pinos do que um
adversário.
O bowling é um divertido passatempo interior para ser desfrutado numa
sexta-feira à noite com os amigos ou numa tarde chuvosa de domingo com os
netos.
O bowling para pessoas cegas não só é possível, como também é altamente
competitivo. Os atletas cegos e deficientes visuais podem competir no
bowling através de um de dois métodos adaptativos: orientação visual ou um
trilho guia.
É facilmente adaptado para pessoas com perda de visão. As adaptações para
o bowling de cegos incluem a marcação táctil das bolas de bowling, tendo
uma pessoa que é avistada a servir de chamada de pino, e a utilização de uma
calha de bowling de cegos. Uma vez que muitos lançadores possuem as suas
próprias bolas de bowling, os lançadores podem marcar as suas bolas de
bowling com fita táctil ou com cortes e arranhões específicos. A sua bola
pode então ser identificada quando ela aparece no retorno da bola.

1 MATERIAIS
Parque infantil
O jogo é jogado dentro de casa em pistas de madeira ou sintéticas com
dimensões máximas de 19,17 metros de comprimento e 107 centímetros de
largura. A superfície, revestida com laca ou material do tipo plástico, deve
estar livre de ranhuras contínuas. A distância da linha de falta, para além da
qual o jogador não pode deslizar ao entregar a bola, até ao centro do ponto
em que se encontra a cavilha de cabeça é de 18,3 metros. A aproximação à
linha de falta tem um comprimento mínimo de 4,6 metros.
Pinos
Os pinos têm 38 centímetros de altura e estão dispostos numa formação
triangular com o ponto ou pino nº 1 na cabeça da formação virada para o
lançador. Os centros dos pontos dos pinos estão separados por 30,5
centímetros. Os pinos têm um núcleo de madeira laminada coberto por um
revestimento plástico. O peso varia entre 1,6 e 1,7 quilogramas.
Bola
A bola é de composição não metálica - seja
borracha dura, poliéster, ou uretano - com
uma circunferência de 68,6 centímetros
e um limite de peso de 7,3 quilogramas.
Não há peso mínimo.

Calha Guia
Os carris-guia podem ajudá-lo na sua abordagem, bem como na sua entrega.
Estas calhas tubulares metálicas leves são simples de montar e podem ajudálo a dirigir-se directamente para os pinos. São simples de montar, desmontar,
e armazenar. O peso das bolas de bowling mantém as calhas de guia no lugar
na aproximação ao bowling, e podem ser utilizadas em qualquer centro de
bowling sem prejudicar as pistas ou interferir com o funcionamento do
equipamento de bowling automático. As calhas correm ao lado da
aproximação de bowling e estendem-se de volta da linha de falta para a área
do espectador, dependendo se o lançador é canhoto ou destro. O lançador
move uma mão ao longo da calha guia enquanto solta a bola com a outra,
mantendo um registo do seu local de partida em relação à calha guia. Como a
calha guia está posicionada para correr a direito ao longo da primeira tábua
fora da largura da pista, o lançador pode dizer se a bola está a ser libertada
no centro da pista ou numa extremidade.

2 PESSOAL
Chamador de alfinete
Para ajudar o lançador que é cego ou deficiente visual, é necessário que uma
pessoa que seja avistada chame onde a bola bateu, quantos pinos foram
derrubados e indique os pinos que restam. A informação diz ao lançador que
deve lançar a próxima bola ou como modificar o lançamento.

3 JOGADORES
Os atletas serão classificados como B1, B2 ou B3. Os atletas em B1 e B2 têm as
deficiências visuais mais graves. Os jogadores de B1 e B2 devem ter um
assistente para passar as bolas de bowling e dar conselhos verbais. Os
jogadores de B3 também podem ter um assistente, mas os jogadores devem
levar as bolas sozinhos. Os jogadores B1 devem também usar óculos de
protecção. Pode praticar este desporto tanto sozinho para recreação como
em equipa para competições desportivas. uma equipa precisa de pelo menos
três jogadores de bowling cegos para se qualificar como equipa de bowling
cego.

4 REGRAS
Dez quadros compõem um jogo de dez pinos. Duas entregas (rolos de bola)
são permitidas por quadro, com o objetivo de derrubar todos os pinos no
primeiro para um strike. Se os pinos permanecerem após a entrega inicial, a
madeira caída ou "morta" é removida, e é permitida uma segunda entrega. É
registada uma reserva se todos os pinos restantes forem derrubados. Na
primeira bola, pode ocorrer uma fenda quando dois ou mais pinos
permanecem de pé, separados por pelo menos um pino caído. Passar da linha
de falta é falta, e perde-se todos os pinos derrubados nessa entrega. Há calhas
afundadas de cada lado da pista; uma bola que cai numa destas é uma bola
de calha e está fora de jogo, resultando na perda de um lançamento.
Uma batida e uma reserva contam 10 pinos, mais pinos extra marcados nos
dois lançamentos seguintes (após uma batida) ou um (após uma reserva). Se o
jogador regista duas batidas sucessivas (um duplo), conta 20 pinos no
primeiro frame mais o número de pinos que derruba no seu primeiro
lançamento no terceiro frame. Um jogo perfeito é de 300 pontos e consiste
em 12 strikes consecutivos, com duas entregas adicionais permitidas no 10º
frame, ou último frame (um adicional após uma entrega de reserva).

5 SEGURANÇA
A fim de garantir a segurança dos participantes durante o
equipa de pessoal terá de ser informada sobre as saídas
edifício onde a actividade tem lugar. Além disso, a equipa
supervisionar os jogadores e os seus assistentes durante o
se lesionar e evitar possíveis eventos desagradáveis.

jogo de bowling, a
de emergência do
de pessoal terá de
jogo, a fim de não

6 CONCLUSÃO
O bowling é uma atividade fantástica para indivíduos de todas as
capacidades, e o bowling às cegas têm demonstrado ser altamente popular
com ajustes mínimos. Os bowlers cegos podem competir contra os bowlers
avistados utilizando um guia ou uma calha de guia avistada. O bowling tem
sido utilizado durante gerações para fazer exercício, relaxar, socializar, e
divertir-se, e continua a ser popular hoje em dia.

TAÇAS
As taças são uma variante dos jogos de boules (Boccia italiana), que, na sua
forma geral, são de origem antiga ou pré-histórica. São registadas variantes
gregas antigas que envolviam atirar objectos leves (tais como pedras planas,
moedas, ou mais tarde também bolas de pedra), na medida do possível. O
aspecto de atirar as bolas para se aproximarem de um alvo o mais próximo
possível é registado na Roma antiga. Este jogo foi difundido à Gália Romana
por soldados ou marinheiros. Um sepulcro romano em Florença mostra
pessoas a jogar este jogo, abaixando-se para medir os pontos.
As tigelas de relva são normalmente jogadas sobre uma relva grande,
rectangular, precisamente nivelada e manejada ou superfície sintética
conhecida como bowling green, que é dividida em tiras de jogo paralelas
chamadas ringues. Na competição mais simples, solteiros, um dos dois
adversários atira uma moeda ao ar para ver quem ganha o "tapete" e começa
um segmento da competição (em linguagem de bowling, um "fim"),
colocando o tapete e rolando o macaco para a outra extremidade do verde
para servir de alvo. Depois de descansar, o macaco é alinhado ao centro do
ringue e os jogadores revezam-se para rolarem as suas taças do tapete em
direcção ao macaco e assim construírem a "cabeça".
Uma tigela pode curvar fora do limite do ringue no seu caminho, mas deve
descansar dentro do limite do ringue para permanecer em jogo. As taças que
caem na vala estão mortas e retiradas do jogo, excepto no caso de se ter
"tocado" no macaco no seu caminho. Os "tocadores" são marcados com giz e
permanecem vivos em jogo, mesmo que entrem na vala. Da mesma forma, se
o macaco for batido na vala ainda está vivo, a menos que esteja fora dos
limites da lateral, resultando num "beco sem saída" que é reproduzido,
embora de acordo com as regras internacionais o macaco seja "respotted"
para o centro do ringue e o fim seja continuado. Depois de cada concorrente
ter entregue todas as suas taças (quatro cada uma em pares e individuais, três
cada uma em triplos, e duas taças cada uma em quatros), é determinada a
distância das taças mais próximas do macaco (o macaco pode ter sido
deslocado) e são atribuídos pontos, chamados "shots", por cada taça que um
concorrente tem mais perto do que a do adversário mais próximo do macaco.
Por exemplo, se um concorrente tiver lançado duas taças mais perto do
macaco do que a do seu adversário mais próximo, são-lhe atribuídas duas
tacadas. O exercício é então repetido para o próximo final, sendo um jogo de
taças tipicamente de vinte e um finais.
As taças de relva são jogadas na relva e variações de verde para verde são
comuns. Os verdes vêm em todas as formas e tamanhos: os mais comuns são
a rápida, lenta, grande coroa, pequena coroa.
As taças são geralmente jogadas num espírito
muito bom, mesmo ao mais alto nível
profissional, sendo bastante normal o
reconhecimento dos sucessos dos adversários
e das quase falhas.
Embora este hábil e fascinante jogo já exista
há séculos, só em 1959 é que as taças
começaram a rolar para os cegos, na Escócia.

Hoje em dia, utilizamos o 'método do relógio'. O 'marcador', que está
posicionado para além do 'macaco', indica aos que estão na extremidade do
tapete, em que ângulo e distância do 'macaco' a tigela chegou a descansar. O
'macaco' é o centro do relógio. Assim, as seis horas estariam à frente e as doze
horas atrás, sendo todas as outras posições relativas ao relógio. A partir das
informações dadas pelo 'marcador, o jogador pode construir uma imagem
mental da 'cabeça' (a área à volta do macaco), conhecendo exactamente a
posição de cada taça.
A única pequena concessão feita aos jogadores cegos é que uma fina corda
branca central corre por baixo do tapete e é fixada em ambas as
extremidades. Isto é para ajudar o lançador a julgar o ângulo para a
quantidade de verde necessária.
Estas pequenas variações permitem às pessoas cegas e avistadas jogar em
conjunto, uma vez que não alteram de forma alguma o jogo básico (ou as
regras do Bowls England).
Desde o início de Maio até ao final de Setembro joga ao ar livre na relva,
depois, durante o resto do ano, joga dentro de casa em tapete.

1 MATERIAIS
Como dissemos antes, desde o início de Maio até ao final de Setembro, é
jogado ao ar livre na relva, depois, durante o resto do ano, é jogado dentro de
casa no tapete.
Para os concursos de taças, há um campo especial, mas se for jogado para um
passatempo, pode ser feito ao ar livre em cada pátio verde. O equipamento de
que necessita é:
Taças (temos mais do que uma taça e todas são diferentes)
Taças de roupa
Taças de sapatos
Sacos de tigelas
Tigelas Grip
Luva
Acessórios de tigelas diferentes
Depois, se for jogado dentro de casa, há tapetes especialmente feitos de relva
artificial, bem como tapetes especialmente concebidos para o efeito.

2 PESSOAL
Como em qualquer desporto, também para Bowls, especialmente quando se
trata de atletas com deficiências visuais, é necessário/necessário pessoal
adicional. Isto é, para além dos árbitros e oficiais que são obrigatórios em
cada tipo de jogo e observam o jogo, decidem sobre pontos e erros, é também
necessário um Médico e outro pessoal médico. Além deles, cada um dos
concorrentes participantes têm a sua própria escolta que o ajuda a chegar ao
local de onde as bolas são lançadas e a explicar e dizer-lhe o quê, onde e
como lançar. Claro que, em tais desportos de equipa, é necessário um
treinador que lidere a equipa e treine.

3 JOGADORES
O menor número de participantes é 4, o que faz deste desporto um desporto
de equipa.
As equipas são constituídas por quatro jogadores sem regra de género em
vigor. A sua equipa pode ter um máximo de 8 jogadores no plantel. As
equipas podem lançar quatro pessoas (4) no primeiro jogo e depois lançar um
novo conjunto de jogadores no jogo seguinte. O novo conjunto de jogadores
pode consistir em um (1) lançador novo ou quatro (4) lançadores novos.
Os preparativos para os jogos oficiais são treinos prévios, jogando com amigos
nos parques, para que a equipa ganhe homogeneidade, experiência para
competir com outras equipas.

4 REGRAS
Os clubes de bowls para cegos e deficientes visuais não podem funcionar sem
a assistência de voluntários com visão total, pelo que há sempre necessidade
de voluntários nos clubes locais, e vale definitivamente a pena investigar se
deseja tornar-se voluntário.
É um jogo extremamente hábil que emprega o mesmo verde que os jogadores
com visão total, bem como as mesmas taças de relva, roupas e equipamento.
Taças para Cegos e Deficientes Visuais adere às leis da Associação Inglesa de
Taças, com pequenas alterações.
Uma destas variantes é a utilização de uma tira ou cordel fino que vai de vala
em vala ao longo do centro da pista, permitindo ao lançador determinar
melhor o ângulo com base na distância necessária.

Quando o macaco (bola mais pequena) aterra é movido para esta corda e o
ajudante deve informar o jogador da distância do macaco até ao tapete.
Uma vez que a taça tenha descansado, a distância da taça até ao macaco é
dada em jardas, pés e polegadas. O ajudante deve também informar o jogador
da posição da tigela em relação ao macaco, utilizando os ponteiros do
relógio; por exemplo, às 12 horas significaria que a tigela estava atrás do
macaco.
Todos os jogadores devem ficar atrás do macaco ou do tapete, para não
distrair os lançadores e os observadores devem manter o silêncio. O jogo
especifica também que, para além das cordas centradas, não devem ser
utilizados outros auxiliares mecânicos visíveis.
Os jogadores cegos e deficientes visuais experientes são extremamente bem
sucedidos. Certamente, o melhor do mundo é uma partida contra até mesmo
os melhores jogadores de taças com visão de nível de clube.

5 SEGURANÇA
Existem regras de segurança em todos os jogos desportivos e estas devem ser
respeitadas para evitar consequências indesejadas e lesões tanto para os
jogadores como para o público. Quais são as medidas de segurança que
precisamos de aplicar no jogo de bowling?
Estas são algumas directrizes que podem ser seguidas em técnicas de jogo
adequadas para reduzir as lesões:
Apanhar uma bola com ambas as mãos.
Utilizar sapatos de bowling adequados.
Não entrar em campo para o jogo.
Esperar que as bolas voltem.
Jogar o jogo com a etiqueta apropriada.
Jogue o jogo para ganhar, mas seja um perdedor gracioso.
O bom desportivismo é sempre a chave para um jogo de sucesso.

6 CONCLUSÃO
Porque é que os deficientes visuais devem começar a jogar taças na sua
comunidade? Porque:
A maioria das pessoas vieram a taças de outros desportos competitivos,
porque as taças proporcionam a oportunidade de continuar a alegria da
competitividade e os aspectos de equipa do desporto.

Indivíduos de diferentes níveis de habilidade puderam participar plenamente
e desfrutar do evento graças às taças.
Muitas pessoas tinham tido estereótipos negativos sobre as taças (que
também prevalecem na sociedade em geral) que só puderam ser derrubados
por uma experiência directa, como uma função social ou uma introdução às
taças por um amigo/vizinho.
Muitas pessoas descreveram-se a si próprias como jogadores de bowling, no
sentido de estarem numa situação em que se aperceberam de que os
"forasteiros" não compreendiam e consideravam o que faziam e gostavam
com desprezo.
Os participantes de bowls, como membros de muitos outros desportos e
actividades de minorias, por vezes pensavam que os não-bowlers não
compreendiam ou apreciavam os benefícios das taças. Em certa medida, isto
solidificou a sua identidade como 'bowlers' e gerou um sentimento de
solidariedade com outros membros, o que pode ser um grande recurso para
as organizações quando geridas adequadamente.
As taças são um desporto com certas características únicas, incluindo a
capacidade de proporcionar oportunidades a indivíduos de todas as idades e
capacidades de participação.
As taças dão várias possibilidades de formar relações sociais e amizades, que
contribuem para o bem-estar geral.
Os resultados do inquérito indicaram que as motivações mais importantes
para o envolvimento no bowling são o sentido de camaradagem e de pertença
que advém de ser um membro de um desporto de equipa, bem como os laços
sociais que o bowling proporciona, sendo ambos maiores para as mulheres do
que para os homens.
Além disso, esta atividade proporciona-lhe uma variedade de benefícios
mentais e físicos que podem melhorar a sua vida diária.
O bowling fomenta amizades duradouras, que são tipicamente um elemento
importante da rede de apoio social para pessoas idosas que perderam um
companheiro.
O bowling pode proporcionar um ambiente divertido e familiar.
As taças permitem aos jogadores com capacidades físicas variadas competir
uns contra os outros, numa oportunidade de participação desportiva
integrada.
O estado de saúde física e mental não difere de acordo com o nível de
actividade (com excepção dos jogadores de bowling que frequentam mais de
20 horas por semana relatando melhor saúde física), o que implica que
qualquer nível de envolvimento em taças é útil tanto para a saúde física como
mental.

XADREZ
O xadrez é um dos jogos de tabuleiro mais antigos e populares, e é jogado por
dois adversários num tabuleiro quadriculado com peças especialmente
construídas de cores contrastantes, na maioria das vezes branco e preto.
Depois das jogadas brancas primeiro, os jogadores revezam-se de acordo com
regras pré-determinadas, cada um visando trazer a peça principal do
adversário, o Rei, para xeque-mate - uma posição em que é impossível evitar a
captura.
O xadrez desenvolveu-se inicialmente na Índia durante o século VI d.C. e
tinha-se espalhado da Ásia para o Médio Oriente e Europa até ao século X. O
xadrez tem sido apelidado como o "jogo real" desde pelo menos o século XV
devido à sua popularidade entre a nobreza. As regras e o desenho do jogo
evoluíram gradualmente até atingirem os padrões atuais no início do século
XIX. O xadrez, anteriormente uma distração intelectual preferida pelas classes
mais altas, viu um aumento de popularidade ao longo do século XX, na
medida em que jogadores profissionais e patrocinados pelo Estado lutaram
por um título de campeão mundial oficialmente reconhecido e por prémios
de torneios mais ricos. Torneios de xadrez, jogos por correspondência postal e
xadrez pela Internet são atualmente populares entre homens, mulheres e
crianças em todo o mundo.
Existem várias variações de xadrez, cada uma das quais altera uma ou mais
regras de xadrez. O xadrez às cegas, por outro lado, não é uma variação, e
todas as regras de um jogo padrão de xadrez ainda se aplicam - mas há uma
reviravolta.
Xadrez às cegas é exatamente o que parece: um (ou ambos) dos jogadores ou
está de facto vendado ou não consegue ver o tabuleiro ou as peças. Em vez de
mover as peças, como habitualmente, é utilizada a notação de xadrez para
comunicar os movimentos. Isto implica que o jogador cego deve manter uma
localização mental de todo o tabuleiro e de todas as peças ao longo de todo o
jogo!
É claro que isto não é algo que um jogador de xadrez possa adquirir
rapidamente, e requer um esforço e talento significativos. Muitos profissionais
cegos acreditam que a aprendizagem das capacidades de xadrez às cegas
pode ajudá-lo nos seus jogos normais, uma vez que irá melhorar a consciência
geral do tabuleiro e a capacidade de reconhecer padrões e estratégias. A
lógica é sólida: se conseguir completar estas tarefas e jogar um jogo inteiro
com os olhos vendados, imagine como é muito mais fácil jogar um jogo
quando se consegue ver o tabuleiro!

1 MATERIAIS
O Tabuleiro de Xadrez é composto por 64 quadrados que tem as seguintes
modificações:
Medem pelo menos 20 cm por 20 cm,
Ter os quadrados pretos ligeiramente levantados,
Ter uma abertura de fixação em cada quadrado,
Os requisitos para as peças são:
Todas são fornecidas com uma cavilha que encaixa na abertura de fixação
do tabuleiro,
Todas são de desenho Staunton, sendo as peças pretas especialmente
marcadas.
Como resultado, os jogadores podem determinar se a peça está num
quadrado preto ou branco, tocando nos quadrados elevados ou baixos. Podem
dizer se uma peça é um Peão, Torre, Bispo, Cavaleiro, Rainha, ou Rei tocando
na sua forma. O contacto do pino nas peças ajuda o jogador a distinguir entre
peças brancas e pretas. Como resultado, o jogador tem uma imagem mental
clara da sua posição no Tabuleiro. Ele está agora preparado para enfrentar
qualquer adversário, avistado ou não.
Após cada jogada, o deficiente visual deve proclamar a jogada em voz alta
para que o seu oponente esteja consciente da ação. O jogador com deficiência
visual escreve os movimentos em Braille ou grava-os num gravador em vez de
os gravar numa folha de pontuação.
Além do tabuleiro de jogo personalizado, os jogadores requerem um relógio
de xadrez com uma voz que indique aos jogadores o tempo restante do jogo.
Este relógio é necessário uma vez que notifica o deficiente visual sobre o
estado do jogo e a quantidade de tempo que lhe resta para a ronda de jogo

2 PESSOAL
Para este desporto, é necessária uma pessoa para o papel de observador, que
siga os movimentos dos jogadores e se certifique de que estes respeitam as
regras do jogo.
É importante que o observador marque e se junte aos jurados no caso de uma
competição
O júri tem o papel da decisão no caso de uma ronda de xadrez.
Eles decidem o vencedor e determinam quais os
jogos que serão disputados na competição.
Os jogos jogados e os vencedores são
monitorizados por uma pessoa que pontua as
classificações e muda as posições dos
concorrentes, cada vez que o júri
toma a decisão.

3 JOGADORES
O xadrez é um jogo individual. Improvável arco e flecha onde a única pessoa,
no jogo de xadrez, precisa de jogar contra um/o adversário. Dois jogadores
competem um contra o outro e o objetivo é capturar o rei do adversário.

4 REGRAS
De acordo com as Leis FIDE do Xadrez:
Após consulta com o árbitro, o organizador terá autoridade para implementar
os seguintes regulamentos de acordo com as condições locais. Num jogo de
xadrez competitivo envolvendo jogadores avistados e deficientes visuais
(legalmente cegos), qualquer jogador pode solicitar a utilização de dois
tabuleiros, um para o jogador avistado e outro para o jogador deficiente
visual.
Este tabuleiro deve satisfazer os seguintes requisitos:
pelo menos 20 cm por 20 cm, com os quadrados pretos ligeiramente
elevados e uma perfuração de segurança em cada quadrado
As peças devem satisfazer os seguintes requisitos:
todas devem ter uma cavilha que encaixe na abertura de fixação da tábua
Todas devem ser de desenho Staunton, e as peças pretas devem ser
etiquetadas de forma única.
Regras para jogar eficientemente
Para tornar o anúncio tão claro quanto possível, devem ser utilizados os
seguintes nomes em vez das letras correspondentes, com a notação algébrica
a ser utilizada:
A~Anna
B~Bélgica
C~Ceasar
D~David
E~Eva
F~Felix
G~Gustav
H~Hector
Aos graus de branco a preto são atribuídos números que vão de 1 a 8.
No tabuleiro dos jogadores com deficiência visual, uma peça é considerada
tocada quando é retirada da abertura de fixação.

Um movimento é considerado executado quando:
No caso de captura, a peça capturada é removida do tabuleiro do jogador,
cuja vez deve ser movida.
Uma peça é colocada numa abertura de fixação diferente.
A jogada foi anunciada.
Só então o relógio do adversário deve ser iniciado.
No que diz respeito aos pontos 2 e 3, as regras normais são válidas para o
jogador avistado.
Um relógio de xadrez especialmente construído para os deficientes visuais
será admissível. Deve incorporar as seguintes características:
Um mostrador equipado com ponteiros reforçados, com um ponto
marcado de cinco em cinco minutos, e de quinze em quinze minutos por
dois pontos elevados.
Uma bandeira que possa ser facilmente sentida. Deve-se ter cuidado para
que a bandeira seja disposta de modo a permitir ao jogador sentir a mão
dos minutos durante os últimos cinco minutos da hora completa.
O leitor deficiente visual deve manter uma pontuação em Braille ou longhand,
ou gravar os movimentos num gravador de cassetes.
Um lapso de língua no anúncio de uma jogada deve ser reparado rapidamente
e antes de o relógio do adversário começar.
Se aparecerem posições diferentes nos dois tabuleiros durante um jogo, estas
devem ser ajustadas com a ajuda do controlador e revendo as pontuações de
jogo de ambos os jogadores. Se as pontuações dos dois jogos coincidirem, o
jogador que escreveu a jogada correcta mas executou a jogada incorrecta
deve alterar a sua posição para coincidir com a jogada nas pontuações do
jogo.
Se tais disparidades surgirem e a pontuação do jogo discordar, as jogadas
devem ser recuadas até ao ponto em que as duas pontuações coincidam, e os
relógios devem ser reajustados de forma correspondente.

5 SEGURANÇA
Jogador com deficiência visual tem o direito de utilizar a assistência que
desempenhará qualquer uma ou todas as seguintes funções:
Fazer qualquer jogador mover-se no tabuleiro do adversário.
Os movimentos de ambos os jogadores devem ser anunciados.
Manter a pontuação do jogo do jogador com deficiência visual e iniciar o
relógio dos seus adversários.

Apenas a seu pedido, informar o jogador deficiente visual sobre o número
de movimentos realizados e o tempo gasto por ambos os jogadores.
Reclamar o jogo se o limite de tempo for ultrapassado, e notificar o
controlador se o jogador com deficiência visual tocar numa das suas peças.
Realizar os procedimentos adequados se o jogo for cancelado.

6 CONCLUSÃO
Jogar xadrez é um jogo muito desafiante porque tem de se lembrar das
jogadas feitas por si e pelo seu adversário. Tem de preparar a estratégia
ofensiva e antecipar o que o seu oponente vai fazer. Durante o jogo tem de
manter a concentração, treinar o cérebro para o tornar o mais produtivo
possível. Jogar xadrez no escuro vai aguçar a sua mente, e vai ajudá-lo na sua
vida diária a tomar decisões rápidas.

ESCALADA
A escalada em rocha, tal como as caminhadas, é uma actividade recreativa
popular por direito próprio. Os fundamentos da escalada em rocha são
frequentemente aprendidos em falésias locais, onde a cooperação no
alpinismo, a utilização de cordas, e as necessidades sincronizadas de controlo
e ritmo são adquiridas. A corda, a âncora artificial, e o mosquetão (um laço ou
anel metálico que pode ser encaixado numa âncora e através do qual a corda
pode ser transportada) são largamente utilizados como considerações de
segurança. A subida de tensão é uma excepção, uma vez que o líder é apoiado
por um sistema bem planeado de âncoras e mosquetões através dos quais a
corda é passada. Os colegas escaladores assistem-no então na corda
enquanto ele ou ela se move suavemente para cima para colocar outra âncora
e continuar o procedimento.
De acordo com um novo estudo, a escalada em rocha interior parece
proporcionar uma "variedade única" de benefícios físicos, sociais e
psicológicos para pessoas com deficiências, incluindo as que têm deficiências
de visão.
A escalada adaptativa em rocha e em corda pode proporcionar vantagens
terapêuticas tais como a ligação à comunidade, o reforço da confiança, e o
fortalecimento muscular. De acordo com os investigadores, estas vantagens
exigem uma investigação mais aprofundada.
Os resultados também enfatizam a necessidade de maior investigação sobre
os perigos físicos enfrentados pelas pessoas com deficiência que participam
na escalada em rocha e em corda, tais como problemas de pele e músculoesqueléticos. Articulações, ligamentos, músculos, nervos, tendões e estruturas
que suportam os membros, pescoço e costas compreendem o sistema
músculo-esquelético. Contudo, com treino, equipamento e gestão de risco
suficientes, as vantagens da escalada em rocha e corda para indivíduos
deficientes excedem os perigos de danos. Os procedimentos adaptativos de
escalada em rocha e em corda envolvem precauções de segurança adicionais
para além das utilizadas na escalada tradicional em rocha, tais como um
sistema de cinturão de apoio com dois cinturões por escalador, por exemplo.
A técnica de segurar e manter a tensão numa extremidade de uma corda que
passa por cima de uma âncora ou até ao topo da parede, depois até ao local
onde está amarrada à trepadeira é referida como belaying. Quedas longas são
evitadas quando um trepador está no cais, e o trepador pode ser
gradualmente rebaixado de volta ao solo.
Sentimos que com estas salvaguardas adicionais,
bem como a educação específica do pessoal de
ginástica para deficientes, a probabilidade de
acidentes graves, tais como danos recentes
na medula espinal ou lesões cerebrais, é
extremamente, extremamente baixa.

1 MATERIAIS
Em muitos casos, o único equipamento necessário é uma almofada ou
almofada colocada por baixo da subida em caso de queda, bem como giz e
sapatos de escalada para ajudar a segurar a parede. Pode ser feito sozinho ou
com um observador.
A escalada desportiva pode ser feita por dentro, embora seja mais
comumente feita ao ar livre. Um arnês, cordas, e um sistema de belayer são
utilizados pelo alpinista para escalar uma face de rocha aparafusada e
estabelecida com a ajuda de um parceiro (ou belayer) segurando uma corda.
A escalada em rocha é o desporto ou atividade de escalada em rocha, muitas
vezes com a ajuda de cordas e outro equipamento. O objetivo é atingir o cume
ou o fim de uma face ou estrutura rochosa. Isto pode ser alcançado utilizando
equipamento específico, dependendo da dificuldade e intensidade da
escalada. É um desporto fisicamente exigente que requer rapidez e agilidade,
bem como tenacidade mental para conquistar uma escalada ou travessia.
Pode ser arriscado, mas isto é geralmente considerado como um aspecto
positivo da experiência.
Existem várias formas de escalada em rocha, cada uma com o seu conjunto
único de equipamento, ambiente, e superfície(s)
Pedregulho
A rocha é um tipo fundamental de escalada que pode ser feita tanto no
interior como no exterior. O trepador viaja sobre pequenas rochas ou rochas
usando movimentos breves e sem arreios ou cabos. Geralmente oferece vias
com uma elevação inferior, mas também contém inúmeros percursos difíceis
e duros. As vias são classificadas em dois tipos: de passo simples e de passo
múltiplo. A escalada num único passo permite que o alpinista suba e depois
desça com a ajuda de um belayer. A escalada com vários escalões implica
mais do que um destes níveis.
A escalada de corda de topo e a escalada de chumbo são exemplos de
escalada desportiva. A escalada por corda de topo implica colocar uma corda
de âncora no topo do caminho pelo qual a corda de escalada será
encaminhada. A escalada com chumbo implica a subida de um alpinista e a
colocação de cordas rápidas ao longo da rocha.
Escalada Trad
A escalada tradicional é comparável à escalada desportiva, no entanto, os
parafusos da via de escalada não foram apertados. Isto requer a instalação de
parafusos ao longo da parede de rocha, e uma vez terminada a escalada, todo
o equipamento deve ser removido da parede. As porcas e os dispositivos de
camping devem ser sempre transportados pelo trepador. Os alpinistas devem
descobrir o caminho e fixar o equipamento por si próprios, tornando este um
método de escalada mais exigente.

Ferramentas secas
A ferramenta seca é a inserção de eixos de gelo na face da rocha enquanto se
sobe, com a ajuda de grampos no lugar de sapatos de escalada. Contém
cordas, arreios, e equipamento de escalada desportiva.
Devido aos danos que esta forma de escalada pode causar à rocha, tornou-se
uma técnica mais controversa.
Escalada em Parede Grande
A escalada de grandes muros utiliza longas vias multi-pitch ao longo da rocha
vertical, o que muitas vezes requer mais do que um dia.
As vias neste tipo de escalada são mais altas e, portanto, requerem mais
equipamento de segurança. Juntamente com o cinturão, corda e arnês, o
equipamento inclui também um capacete, giz, sapatos de escalada, fundas, e
quickdraws.
A ajuda à escalada é a técnica de colocar equipamento amovível ao longo da
rocha e, em seguida, fixar-lhe uma escada de cinta para escalar. Isto é
repetido ao longo do percurso e está associado à escalada de grandes
paredes.
Escalada Alpina
A escalada alpina envolve a ascensão a um cume ou pico. Semelhante ao
alpinismo, inclui escalar sobre rocha, gelo e neve, e talvez atravessar glaciares
com um nível técnico mais elevado.
Depende da forma de escalada, mas o equipamento geral inclui:
-Harness
-Rope(s)
-Sistema Belay
-Helmet
-Chalk
-Sapatos de escalada
-Slings
-Sorteios rápidos
-Nozes e Dispositivos de Camming
-Eixos de gelo
-Crampons

2 PESSOAL
Para esta disciplina, tanto para pessoas com deficiências visuais como para
pessoas saudáveis, deve haver um mínimo de dois, ou seja, um escalador e um
que providenciará o escalador. No caso de escalar uma rocha artificial numa
sala ou uma rocha baixa, o segurança está no chão, mas se uma rocha alta
escalar, o papel do segurança é desempenhado por ambos os participantes,
assim como as técnicas, nós, âncoras, etc.,
аnd tudo isto para escalar e descer em
segurança da rocha de modo a que mais
aventuras possam ser abordadas, mais
exigentes mas com mais experiência.

3 JOGADORES
Este desporto pode ser tanto individual como de equipa. Depende da rocha e
da parede e se se está a participar numa competição ou a superar uma rocha
na natureza. Se é uma competição desportiva de escalada numa rocha
artificial ou parede ou de escalada rápida em rocha ou parede, participa-se
mesmo que haja um guarda de segurança para as escaladas rápidas numa
rocha vertical. Mas se for um hobby, dominando rochas verticais altas, o
participante pode ser um com o máximo de conhecimento e experiência,
mas sempre sobre tal obstáculo, é desejável ter dois.

4 REGRAS
Uma das melhores coisas sobre a escalada - para além da parte da escalada
propriamente dita - é que todas as pessoas fantásticas, com a mesma mente,
se podem encontrar. É claro que há uma certa etiqueta que fará com que
seja ainda mais provável que se faça amizade com eles. Siga estas regras não
escritas e terá certamente uma grande escalada e torná-la-á ainda mais
agradável para aqueles que escalam à sua volta.
ESCALAR LÁ FORA
Uma das melhores coisas sobre a escalada - para além da parte da escalada
propriamente dita - é que todas as pessoas fantásticas, com a mesma mente,
se podem encontrar. É claro que há uma certa etiqueta que fará com que
seja ainda mais provável que se faça amizade com eles. Siga estas regras não
escritas e terá certamente uma grande escalada e torná-la-á ainda mais
agradável para aqueles que escalam à sua volta
NÃO DEIXEM DE TRAÇAR
Isto deve ser senso comum, mas mesmo assim, é importante notar. Tal como
em qualquer outra aventura ao ar livre, como mochila e acampamento,
certifique-se de que o que quer que traga para a sua escalada o leve de volta
consigo. Não deixe uma confusão e arruíne as coisas para as pessoas
seguintes ou para o ambiente natural.
USAR GIZ DE COR ROCHA
Se puder, pesquise a cor da rocha antes de sair, para que possa trazer
consigo o giz que mais combina com ela. Por vezes esta é até uma regra
escrita, dependendo do local, mas mesmo que não seja, ajuda outras pessoas
a desfrutar mais da experiência se não deixar uma grande confusão de giz..
NÃO USE DEMASIADO GIZ
A última coisa que qualquer alpinista quer é
que o seu pé ou dedos escorreguem porque
alguém antes deles usou giz em demasia.
Seja respeitoso e use apenas a quantidade
de que realmente precisa.

SEJA PRESTÁVEL E HONESTO, MAS NÃO SE SINTA OBRIGADO A ENSINAR
Se alguém precisa de uma pequena ajuda com um problema e você sabe
como fazê-lo, é um gesto amigável para oferecer uma sugestão ou duas - mas
não sinta que precisa de os acompanhar passo a passo. E nunca, mas nunca,
conduza alguém na direção errada. Não se esqueça que a escalada é perigosa.
AJUDA NUMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Isto deve ser absolutamente óbvio porque é um ser humano decente, mas em
caso de emergência, faça a sua parte para ajudar os seus companheiros de
escalada.
NÃO LASQUE NEM FURE
Embora este tipo de queda "não deixe vestígios" e também deva ser evidente,
não danifique a rocha natural através de lascas ou porões de perfuração,
mesmo que uma subida pareça impossível. Talvez seja impossível, e tudo
bem. Ou talvez simplesmente não esteja preparado para uma escalada tão
difícil. Seja como for, deixe a rocha estar.
ESTAR ATENTO AO SOM
Pode gostar da sua aparelhagem virada para cima para que possa tocar as
suas músicas favoritas enquanto sobe, mas talvez nem todos à sua volta o
façam.
Ou talvez gostem, mas perguntem primeiro.
NÃO FAÇA PERCURSOS DE PORCO
Não se sente mal quando alguém está tão concentrado em resolver um
problema que não deixa que os outros tenham um meio-termo? Sim.
Portanto, não faça isso. Além disso, trabalhar através de problemas com
amigos é muito mais divertido.
NÃO APRESSAR OS OUTROS
Enquanto espera para fazer a sua escalada favorita - ou qualquer escalada
para esse assunto - não apreciará ninguém na rocha, mesmo que pareça que
estão a demorar uma eternidade. Use o tempo para traçar a sua rota,
conversar com outros, ou com o que tiver, mas não fique impaciente e tente
apressar alguém.
TENTAR AS COISAS
Se for uma pessoa fantástica, amigável e prestável, então irá certamente atrair
pessoas fantásticas, amigáveis e prestáveis, por isso não precisará de se
preocupar com constrangimentos se tentar algo sobre um problema e falhar.
Portanto, divirtam-se.

5 SEGURANÇA
Dependendo do tipo de rocha e da partida, existem certas regras de conduta,
bem como de pontuação. Mas para todas as subidas aplicam-se as seguintes
regras não escritas
Os alpinistas precisam de se manter por baixo e em linha com a sua âncora
de sustentação para evitar um balanço de pêndulo durante uma queda.
Não subir diretamente acima ou abaixo de outros alpinistas na parede. Os
alpinistas nunca devem escalar por cima, por trás ou à volta da estrutura da
parede.
Não escalar em rocha interior
NÃO: Comecem a dar conselhos não solicitados enquanto estão a subir.
NÃO: Porque a parede enquanto tenta perceber.
NÃO: Atrapalhe os outros alpinistas.

6 CONCLUSÃO
Muito simplesmente, a escalada em rocha oferece um pouco de tudo.
Portanto, se está a pensar experimentá-la, fez a escolha certa.
Aumenta a força e a aderência
A escalada em rocha incorpora os antebraços, pernas, costas e núcleo, por isso
é natural que se torne mais forte quanto mais a praticar.
Queima calorias
A escalada em rocha não só proporciona um treino de força eficaz - é também
uma grande forma de cardio.
Claro, quantas calorias se queimam depende da sua idade, sexo e tipo de
corpo.
Melhora o equilíbrio
O equilíbrio é tudo quando se está a escalar. Sem ter a quantidade certa de
equilíbrio, vai ter dificuldade em deslocar o seu centro de gravidade para uma
posição óptima para o ajudar a completar um problema.
Como explicamos acima, o aumento da força do núcleo é um dos principais
benefícios da escalada em rocha.
E a força e o equilíbrio andam frequentemente de mãos dadas. Portanto,
quanto mais se sobe e mais se aumenta a força do núcleo, maiores melhorias
se vêem no equilíbrio.

Ajuda na resolução de problemas
Qualquer alpinista ardente sabe que "luta ou sensação de voo". A sensação de
que os seus pés e posições das mãos estão todos errados e que o seu próximo
movimento tem de ser perfeito ou vai cair.
Com a prática, porém, este tipo de resolução de problemas e (literalmente) de
pensamento nos pés torna-se uma segunda natureza. Está ligado a quando se
tem de salvar constantemente de situações complicadas.
Através de um pouco de tentativa e erro, torna-se mais familiarizado com o
seu corpo e aquilo de que ele é capaz. E, em alguns aspectos, pode
surpreender-se a si próprio.
Só para ser claro, não conseguirá acertar o tempo todo. Pode sofrer uma
contusão ou entorse estranha ao tentar resolver um problema - como este
alpinista sabe demasiado bem.
Também não existe uma forma "certa" ou "errada" de resolver um problema.
Não há dois alpinistas iguais e cada um tem os seus próprios processos de
pensamento
Proporciona um sentido de comunidade
A escalada em rocha pode ser um desporto bastante unido por natureza. Por
exemplo, se visitar um ginásio de escalada, está frequentemente a partilhar o
mesmo espaço de parede com várias pessoas ao mesmo tempo.
Permite-lhe explorar
A escalada em rocha não só lhe dá um impulso de endorfina, uma adrenalina
e uma sensação de invencibilidade, como também lhe dá a oportunidade
perfeita para se testar em ambientes diferentes.
Se for mais um alpinista do interior, existem alguns ginásios fantásticos e
paredes de escalada para cima e para baixo do país. Algumas das paredes de
competição nestes locais são obras de arte!
Aumenta a confiança
Isto liga-se ligeiramente ao ponto 5. Quer tenha alcançado um objectivo,
formado amizades com outros alpinistas - ou melhor ainda, alcançado algo
com um colega de escalada - a escalada em rocha pode aumentar a sua
confiança de muitas maneiras.
Não sabemos onde se encontra na sua jornada de escalada em rocha, mas
vamos assumir que é um completo principiante. As primeiras escaladas que
tentas, não vais propriamente suscitar a tua confiança. (Isto é, a menos que
seja um alpinista naturalmente dotado ou extremamente sortudo!) Pode olhar
para algumas vias e sentir que nunca será capaz de as completar.
A boa notícia é que todo o alpinista experiente já se sentiu assim em algum
momento. E já enfrentaram e superaram os seus medos

FUTEBOL
O futebol é o jogo em que duas equipas de 11 jogadores, utilizando qualquer
parte do seu corpo excepto as mãos e os braços, tentam manobrar a bola para
a baliza da equipa adversária. Apenas o guarda-redes está autorizado a
manobrar a bola e só o pode fazer dentro da área de grande penalidade em
redor da baliza. A equipa que marcar mais golos ganha.
O futebol é o jogo de bola mais popular do mundo no número de
participantes e espectadores. Simples nas suas regras principais e
equipamento essencial, o desporto pode ser praticado em quase qualquer
lugar, desde campos de futebol oficiais (campos de jogos) a ginásios, ruas,
parques escolares, parques, ou praias.
O futebol cego é uma versão do futebol adaptada às necessidades dos
jogadores cegos. Baseia-se no Futsal com modificações às regras para permitir
que os jogadores joguem. Há cinco jogadores numa equipa de futebol cego quatro jogadores cegos fora de campo e um guarda-redes avistado. É um
desporto rápido e hábil que está a crescer em todo o mundo, com ligas
nacionais, campeonatos regionais e mundiais, e competições paraolímpicas.
A Espanha é considerada a pioneira do futebol às cegas, tendo praticado o
desporto desde os anos 20. O Brasil, por outro lado, começou a desenvolver o
futebol 5 por lado nos anos 60 e realizou o primeiro torneio nacional em 1974
ou 1978, dependendo da fonte. Os primeiros campeonatos nacionais
espanhóis tiveram lugar em 1986.
Em 1996, o futebol às cegas tornou-se um desporto oficial da Federação
Internacional de Desportos para Cegos (IBSA) (nomeamos o futebol de som
oficial Stryker96 em reconhecimento do ano). Após estabelecer regras
reconhecidas internacionalmente, no ano seguinte realizou-se o primeiro
Campeonato Europeu da IBSA em Barcelona, Espanha, e o primeiro
Campeonato Americano teve lugar em Assunção, Paraguai. O desporto foi
acrescentado aos Jogos Paraolímpicos de Verão em Atenas, em 2004.

1 MATERIAIS
Olhos de Blackout Eyeshades
Todos os jogadores de fora de campo devem usar óculos de proteção. Este
equipamento é necessário para proporcionar igualdade de oportunidades de
jogo.
Assim,
os
jogadores
terão
a
mesma
capacidade
de
ver,
independentemente do nível de deficiência que tenham. Usando máscaras,
pessoas completamente cegas podem jogar com pessoas com visão parcial ou
até mesmo com visão total. Desta forma, podem ser criados eventos locais
que podem melhorar a qualidade da comunidade e a inclusão de pessoas
com deficiências visuais graves.
Os jogadores devem usar caneleiras. A protecção da cabeça de todos os
jogadores de fora de campo é também altamente recomendada, para evitar
lesões. Este equipamento pode ser utilizado por si só, ou com óculos de
proteção.
Bola
A bola tem entre 60cm e 62cm de circunferência, e entre 510g e 540g de
peso. A bola é especialmente adaptada para este jogo. Em comparação com a
bola de futebol clássica, tem um dispositivo gerador de som no seu interior.
Os sons gerados ajudam os jogadores a localizar a bola e a identificar o
adversário. Desta forma, os jogadores podem mover-se no campo sem a
capacidade de ver.
Área de Jogo
São necessários painéis de tábuas para rodear toda a área de jogo. Estes
painéis têm o papel de delimitar o campo de jogo e evitar a lesão dos
jogadores. Quando a sua capacidade de ver é restringida, a noção de espaço
desaparece. Os painéis informarão os jogadores quando estão na borda do
campo e sobre a sua posição no campo. Ao mesmo tempo, o painel assegura
aos jogadores que estão numa área segura e elimina a possibilidade de
saírem da zona de segurança e de se lesionarem a si próprios.
Objetivos
Os golos de futebol cegos têm 3,66 metros de largura e 2,14 metros de altura.
Os postes e travessa têm 8cm de largura. O portão para futebol dedicado aos
cegos tem dimensões mais pequenas do que o portão dedicado ao futebol
clássico. Estas dimensões são necessárias porque o tamanho do espaço é
distorcido para pessoas com deficiências visuais e a reacção de antecipação é
menor.
O campo pode ser de cimento, relva ou relva artificial. Para a competição
internacional, a área de jogo é de 38 a 42 metros de comprimento e 18 a 22
metros de largura.

2 PESSOAL
Árbitro
O número de árbitros necessários para este jogo é de duas pessoas. Eles irão
arbitrar o jogo e impor regras quando necessário. Controlarão se os jogadores
seguem as regras e imporão penalidades quando necessário.
Pessoal Médico
O papel da medicina e do médico da equipa no futebol tornou-se crucial no
jogo dos tempos modernos. Mesmo que os jogadores e o jogo tenham
medidas de prevenção e segurança para evitar lesões, podem ocorrer
acidentes. É por isso que é necessário ter um pessoal médico ou uma pessoa
que possa prestar primeiros socorros em caso de lesões.
Treinador
Cada equipa tem direito a um treinador. Ele será posicionado ao lado da linha
no meio do campo, de onde observará o modo de jogo da sua equipa. Durante
o jogo, ele oferece conselhos e instruções aos jogadores, de modo a poder
marcar um golo na baliza do adversário.
GUARDA-TEMPO, MARCADOR, ORADOR DE DISCURSO PÚBLICO
É nomeado um cronometrista, um marcador e um orador. Estão sentados fora
do campo, a meio caminho, do mesmo lado que os bancos dos substitutos.
O cronometrista deve estar equipado com um relógio adequado (cronómetro)
e o equipamento necessário para indicar as faltas acumuladas, a ser fornecido
pela associação ou pelo anfitrião em cujo campo o jogo está a ser jogado.
O marcador toma nota dos números dos jogadores que marcam golos,
mantém um registo de todos os tempos livres deixados a cada equipa,
mantém os árbitros e equipas informados em conformidade e indica a
permissão para um tempo limite quando solicitado pelo treinador de
qualquer uma das equipas.
O orador do discurso público será utilizado para pedir ao público que se
mantenha em silêncio, de acordo com as instruções dadas pelos árbitros do
jogo.

3 JOGADORES
Para jogar este jogo são necessárias duas equipas de cinco jogadores. Cada
equipa tem quatro jogadores de campo e um guarda-redes.
Os jogadores de campo devem ter visibilidade zero durante o jogo, em vez
disso, o guarda-redes pode ser completamente cego ou parcialmente cego. É
importante que os jogadores de ambas as equipas respeitem a mesma
capacidade de ver. Se o guarda-redes de uma equipa for parcialmente
avistado e o outro guarda-redes for completamente cego, então o guardaredes parcialmente avistado terá de cobrir os olhos com uma cobertura ocular
escura.
Os jogadores são atribuídos a uma das três classes desportivas, com base no
seu nível de deficiência visual:
B1- Totalmente ou quase totalmente cego; desde a percepção da luz até à
percepção da luz, mas a incapacidade de reconhecer a forma de uma mão.
B2- Parcialmente avistados; capazes de reconhecer a forma de uma mão
até uma acuidade visual de 2/60 ou um campo visual de menos de 5 graus.
B3- Parcialmente avistado; acuidade visual de 2/60 a 6/60 ou campo visual
de 5 a 20 graus

4 REGRAS
PERÍODOS DE JOGO
A partida dura dois períodos iguais de 20 minutos. *
A cronometragem é realizada por um cronometrista,
A duração de metade será prolongada para permitir um pontapé de
penalidade ou um duplo pontapé de penalidade.
INTERVALO DE MEIO-TEMPO
O intervalo de meio tempo não deve exceder 10 minutos.
PRELIMINARIES
Uma moeda é atirada e a equipa que ganha o lance decide que golo vai
atacar na primeira metade da partida. A outra equipa dá o pontapé de saída
para começar o jogo. A equipa que ganha o lançamento dá o pontapé de
saída para começar a segunda metade do jogo.
No início da segunda metade do jogo, as equipas mudam de lado e atacam
os golos opostos. Os suplentes e os oficiais da equipa utilizam o banco dos
suplentes na metade do campo de jogo que a sua equipa está a defender.

KICK-OFF
Um pontapé de saída é uma forma de iniciar ou reiniciar o jogo:
- no início da partida;
- depois de um golo ter sido marcado;
- no início da segunda parte do jogo;
- no início de cada período de tempo extra, quando aplicável;
Um golo pode ser marcado diretamente a partir do pontapé de saída.
PROCEDIMIENTO
Todos os jogadores estão na sua própria metade do campo.
Os adversários da equipa que dão o pontapé de saída estão a pelo menos
cinco metros da bola até que esta esteja em jogo.
A bola está estacionada no centro do campo.
O árbitro dá um sinal.
A bola está em jogo quando é chutada e se move.
O pontapé de saída não pode tocar na bola uma segunda vez até que esta
tenha tocado noutro jogador.
Depois de uma equipa marcar um golo, o pontapé de saída é levado pela
outra equipa.
OBJETIVO
Um golo é marcado quando toda a bola passa por cima da linha de golo, entre
as traves e por baixo da trave, a menos que tenha sido atirada, levada ou
intencionalmente impulsionada pela mão ou braço por um jogador da equipa
atacante, o guarda-redes incluído e desde que a equipa que marcou o golo
não tenha infringido quaisquer outras leis do jogo na jogada que conduziu ao
golo.
EQUIPA GANHADORA
A equipa que marcar o maior número de golos durante um jogo é a
vencedora. Se ambas as equipas marcarem um número igual de golos ou se
não forem marcados golos, o jogo é sorteado.
REGULAMENTO DO CONCURSO
Para jogos que terminem num sorteio, os regulamentos do concurso podem
indicar métodos alternativos para determinar o vencedor de um jogo.
FALTAS E MÁ CONDUTA
Qualquer jogador que cometa cinco faltas pessoais durante um jogo deve
abandonar o campo de jogo. Pode ser substituído imediatamente por outro
jogador, mas não é permitido regressar ao campo de jogo durante esse jogo.

PONTAPÉ DE PENALIDADE
Um pênalti é atribuído contra uma equipa que cometa qualquer uma das
infracções pelas quais é atribuído um pontapé livre directo, dentro da sua
própria área de penalidade e enquanto a bola estiver em jogo.
Um golo pode ser marcado diretamente a partir de um pontapé de pênalti.
É concedido um tempo adicional para um pontapé de pênalti no final de cada
metade ou no final de cada período de tempo extra.
POSIÇÃO DA BOLA E DOS JOGADORES
A bola:
- é colocada no lugar do pênalti.
O jogador que está a marcar o pênalti:
- é devidamente identificado.
O guarda-redes em defesa:
- fica na sua linha de golo, de frente para o pontapé e entre as traves até que
a bola tenha sido chutada;
O guia da equipa que está a marcar o pênalti:
- pode orientar o batedor
- não conseguia entrar no campo
Os outros jogadores que não o kicker estão localizados:
- em campo;
- fora da área do pênalti;
- atrás ou para o lado da área do pênalti;
- a pelo menos cinco metros do local do pênalti
Procedimiento
- O jogador que marcar o pênalti chuta a bola para a frente.
- Ele não pode jogar a bola uma segunda vez até que a mesma tenha tocado
noutro jogador.
- A bola está em jogo quando é chutada e avança.
Quando um pontapé de pênalti é cobrado durante o curso normal do jogo, ou
quando o tempo foi prolongado no intervalo ou a tempo inteiro para permitir
que um pontapé de pênalti seja cobrado ou retomado, é atribuído um golo se,
antes de passar a trave e debaixo da trave:
- A bola tocar numa ou em ambas as traves, ou no travessão ou no guardaredes.

5 SAFETY
Este desporto oferece um maior nível de segurança através de métodos de
adaptação para os deficientes visuais. Ao montar as paredes de proteção e o
equipamento dos jogadores, estes têm uma segurança extra. É claro que em
qualquer desporto existe o risco de um incidente, por isso é bom que em
cada atividade desportiva seja necessária a
presença de um pessoal médico ou de uma
pessoa que possa prestar primeiros socorros.

6 CONCLUSÃO
Este desporto, assim como a sua versão clássica, contribui para o
desenvolvimento pessoal dos jogadores, para a melhoria das suas capacidades
de trabalho em equipa, de perseverança e responsabilidade. Além de se
desenvolverem como pessoa através do desporto, os jogadores têm um
espaço no qual podem ser incluídos e jogar com pessoas que não são
deficientes visuais, cobrindo simplesmente os olhos de todos os jogadores.
Porque o futebol é um desporto fácil de explicar e pode ser considerado fácil
de adaptar, é um bom desporto de partida para implementar actividades
comunitárias para os deficientes visuais e incluí-los na vida diária da
comunidade.

GOLFE
O golfe é jogado ao ar livre num campo, onde no ponto de partida a bola é
colocada numa área preparada chamada "teeing ground", e o objectivo é
bater a bola com um taco de lá para um buraco colocado noutra área
preparada chamada "putting green". Um jogo denominado "full round of golf"
consiste em completar 18 buracos.
Há duas formas de contar os pontos, uma delas é contando quantos buracos
foram ganhos e perdidos, a que se chama match play. Outra forma de decidir
é baseada no número de pancadas efectuadas durante toda a ronda, a que se
chama jogo de pancadas.
Outra forma de jogar chama-se Stableford, onde os handicaps são
considerados na atribuição de buracos completados.
O golfe às cegas é jogado exatamente como o golfe normal, com uma grande
excepção: o golfe às cegas é um desporto de equipa onde o treinador/guia
(que não tem necessariamente de ser um golfista, apenas uma pessoa com
visão normal) e o golfista jogaram juntos numa equipa. Os jogadores de golfe
cegos podem aterrar o seu taco num perigo e o seu treinador/guia mostralhes a direcção e pode ficar na linha da tacada enquanto a tacada é jogada.

1 MATERIAIS
No golfe às cegas precisa exactamente dos mesmos materiais que no golfe normal:
Tacos de golfe
Composto por um eixo, um punho e uma cabeça de taco, os tacos são
utilizados para impulsionar as bolas em direção aos buracos de um campo de
golfe. Um conjunto típico de tacos de golfe vem normalmente num saco de
14, com uma variedade de madeiras, ferros, cunhas e putters. Cada tipo de
taco de golfe é concebido especificamente para proporcionar diferentes
graus de trajectórias e distâncias
Bolas de golfe
Feitas de materiais sintéticos, as bolas de golfe têm normalmente um padrão
de covinhas na sua superfície. Este padrão promove uma melhor
aerodinâmica, ajudando a facilitar a rotação e elevação de uma bola quando
esta é atingida
Tês
Comumente feitos com madeira ou plástico, os
tees são presos no chão a fim de elevar a
posição de uma bola, tornando mais fácil para
o jogador acertá-la. É constituída por um
fundo pontiagudo que é conduzido para o
chão, e à frente para as bolas serem
colocadas. Os tees só são permitidos quando
os jogadores estão a fazer a primeira tacada
de cada buraco.

Marcadores de bola
Em várias circunstâncias, as bolas de golfe podem ser levantadas das suas
posições no green. No entanto, os seus pontos exactos devem ser marcados
com precisão, a fim de assegurar a sua imparcialidade. Estes marcadores são
geralmente objetos finos, circulares, feitos de metal ou plástico. Podem
também ser substituídos por qualquer outro objeto pequeno, tal como uma
moeda.
Ferramenta de reparação de marcas de bola
Também referido como uma forquilha ou ferramenta de divot, estes artigos
são utilizados para corrigir quaisquer marcas ou danos menores que tenham
sido feitos por uma bola. Um jogador utiliza geralmente esta ferramenta para
empurrar ligeiramente as partes circundantes da relva para o recesso feito, a
fim de ajudar a um crescimento mais rápido da relva na área. Devem terminar
o processo de reparação, alisando a superfície com o fundo plano de um taco.
Luvas
As luvas ajudam os jogadores a conseguir uma melhor aderência e baloiços
mais controlados, bem como a reduzir as hipóteses de escoriações cutâneas.
São normalmente usadas na mão não dominante do golfista, embora se possa
usá-las também em ambos os lados.
Sapatos
Os sapatos de golfe têm frequentemente espigões nas suas superfícies
inferiores. Estes são feitos de metal ou plástico e ajudam ao equilíbrio,
especialmente quando o solo está molhado. Alguns campos proíbem o uso de
espigões de metal, uma vez que podem causar sérios danos ao relvado.
+1 Para aqueles que não querem andar muito de carrinhos de golfe podem ser
utilizados para o transporte.

2 PESSOAL
Num torneio de golfe às cegas, são necessários tantos treinadores/guias como
jogadores, mas geralmente estão a treinar em conjunto, pelo que também se
reúnem para participar no evento. É bom ter ajudantes para transportar o
equipamento e para coordenar o torneio. A assistência médica é importante
para estar disponível em qualquer evento, mesmo que o golfe seja um
desporto relativamente seguro em comparação com outros desportos jogados
com cegos e deficientes visuais.

3

JOGADORES

Uma equipa é composta por duas pessoas: um treinador/guia e um jogador.
Tantas equipas podem jogar tanto quanto os organizadores têm capacidade
de jogo.

4 REGRAS
As mesmas regras aplicam-se aqui como no golfe normal, com excepção da
participação de guias/autocarros e que os jogadores cegos e deficientes
visuais podem aterrar o seu taco num perigo e o seu treinador/guia mostralhes a direcção e pode ficar na linha da tacada enquanto a tacada é jogada.
A orientação adicional é descrita pelo Blind Golf Australia
ANTES DA RONDA
O QUE FAZER
Estar familiarizado com as Regras de Golfe, Modificações, e Regras Locais do
campo e Regras de Competição.
Chegue ao tee pelo menos 10 minutos antes da hora de início e troque
cartões de pontuação com o(s) seu(s) parceiro(s) de jogo.
Tenha uma marca de identificação única em qualquer bola de golfe que
utilize na ronda e mostre a bola de golfe com uma marca de identificação
ao(s) seu(s) parceiro(s) de jogo e marcador(es).
Utilize apenas equipamento de golfe reconhecido para ajudar a alinhar
e remover o equipamento antes do AVC.
Assegurar que as Regras de Golfe são rigorosamente seguidas.
Deixar apenas os treinadores/guias conduzir um buggy.
O QUE NÃO FAZER
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

se esqueça de ter uma cópia das Regras no seu saco de golfe.
chegue atrasado para começar.
confie apenas na marca e no número da bola.
conduza um buggy se for um jogador.
concorde em renunciar a uma regra.
utilize uma vara ou um stick branco para alinhamento.

DURANTE A RONDA
O QUE FAZER
Lembre-se de ser sempre cortês com os seus parceiros de jogo.
Assegurem-se de que só o jogador abana o clube.
Jogue uma bola provisória se achar que a sua primeira bola saiu dos limites
ou pode perder-se fora de um perigo de água.
Acompanhe o jogo na frente e não fique apenas à frente do jogo.
Faça um swing de treino suficientemente longe de onde a bola está, de modo
a não perturbar a bola ou melhorar a linha de swing.
Fazer o jogador largar a bola (com orientação se necessário) com um braço
estendido à altura do ombro.
Aterrar o taco num perigo antes da tacada, se assim o desejar.
Jogue a bola como ela está.
Certifique-se de que o seu treinador/guia não indica a linha de putt enquanto
a tacada é jogada.
Conte todos os remates e penalidades em cada buraco.
Concorde e registe os resultados de cada buraco no tee seguinte.
Chamem o árbitro em caso de dúvida ou disputa.
O QUE NÃO FAZER
NÃO falar ou fazer qualquer barulho enquanto outros jogadores estiverem no
tee ou estiverem prestes a tocar. Aprecia-se que NO ou BAIXA visão significa
que os jogadores podem não ver o que se passa à sua volta, mas os
treinadores/guias são responsáveis pelas acções dos seus jogadores.
NÃO permita que o treinador/guia ajude tocando no taco durante a tacada.
NÃO se esqueça de informar o(s) seu(s) parceiro(s) de jogo que se trata de
uma bola provisória que vai jogar, e de anunciar a marca, o número e a marca
de identificação na bola.
NÃO hesite em deixar passar o jogo para trás se tiver perdido uma bola ou
perdido um buraco no jogo à frente e os que estão por trás estiverem à espera
de jogar.
NÃO se esqueça de substituir uma bola se esta se mover como resultado de
uma tacada de treino. Uma vez a bola em jogo, aplica-se uma penalidade de
um tiro.
NÃO tocar na superfície de um perigo com uma tacada de treino.
NÃO faça o treinador/guia largar a bola.
APÓS A RONDA
O QUE FAZER
Verificar se a pontuação bruta correta para cada buraco está devidamente
registada no quadro de pontuação.
Complete e assine o seu cartão imediatamente após a conclusão da ronda.
O QUE NÃO FAZER
NÃO se esqueça de assinar o quadro de
pontuação e assegurar-se de que tem o seu
handicap correcto.
NÃO se esqueça de entregar o cartão de
pontuação assinado por si e pelo seu
Marcador o mais rapidamente possível.

5 SEGURANÇA
As orientações acima descritas abrangem as medidas de segurança mais
importantes, caso contrário como o golfe às cegas é um desporto
relativamente seguro em comparação com outras actividades desportivas
aplicam-se as regras gerais de segurança de um evento ao ar livre. Como o
campo de golfe tem distâncias bastante grandes, é importante apoiar o
evento com um número suficiente de coordenadores/voluntários/empregados
que possam apoiar os participantes se algo ocorrer e que possam notificar os
serviços médicos quando necessário. É também importante fornecer um
carrinho de golfe ou qualquer tipo de veículo que possa ser utilizado
rapidamente para o transporte quando necessário.

6 CONCLUSÃO
O golfe às cegas pode oferecer ainda mais alegria e excitação do que o golfe
normal, uma vez que os desportos às cegas são jogados numa equipa onde o
guia/treinador e o jogador criam uma ligação especial entre si e ao mesmo
tempo melhoram as suas capacidades de comunicação e cooperação, ambos
aprendem um com o outro e trabalham em conjunto para alcançar os seus
sucessos, quer seja a medalha de ouro ou qualquer pequeno sucesso no
caminho: um strike bem executado ou um hit num buraco.

CAMINHADAS
O alpinismo, também chamado escalada de montanha, é o desporto de
atingir, ou tentar atingir, pontos altos em regiões montanhosas,
principalmente para o prazer da escalada. Embora o termo seja muitas vezes
aplicado vagamente a caminhadas em montanhas baixas que oferecem
apenas dificuldades moderadas, restringe-se mais propriamente à escalada
em localidades onde o terreno e as condições meteorológicas apresentam tais
perigos que, por razões de segurança, uma certa quantidade de experiência
prévia será considerada necessária. Para os não treinados, o alpinismo é um
passatempo perigoso.
O alpinismo difere de outros desportos ao ar livre na medida em que só a
natureza proporciona o campo de ação - e quase todos os desafios - para o
participante. Escalar montanhas corporiza as emoções produzidas pelo teste
da coragem, desenvoltura, astúcia, força, capacidade, e resistência até ao
máximo numa situação de risco inerente. O alpinismo, em maior grau do que
outros desportos, é uma atividade de grupo, com cada membro tanto a apoiar
como a apoiar a realização do grupo em cada etapa. Para a maioria dos
alpinistas, os prazeres do alpinismo residem não só na "conquista" de um
pico, mas também na satisfação física e espiritual trazida por um esforço
pessoal intenso, proficiência sempre crescente, e contacto com a grandeza
natural.
De facto, a caminhada é uma grande actividade recreativa para pessoas com
perda de visão ou parcialmente cegas. É uma forma maravilhosa de voltar à
natureza, relaxar e recarregar as baterias, além de dar à pessoa cega a
oportunidade de o fazer com as pessoas amadas avistadas, quer sejam
familiares, parceiros ou amigos, quase da mesma forma que eles, mas sem
visão. Muitas pessoas comentaram que, embora não tenham visão, o apogeu
dos seus sentidos como o tacto, o som e o olfacto é tão grande que sentem as
suas contrapartes avistadas que não as seguem, perdem a experiência.
Não tem de ser um trilho remoto de montanha não percorrido ou elaborado;
necessita apenas de uma estrada de cascalho raramente utilizada ou de
alguns caminhos pedestres bem desgastados. É também melhor e mais
seguro para as pessoas com deficiências visuais ir caminhar com um guia
avistado enquanto usam a ajuda da sua bengala branca ou do seu cão guia. E
é muito divertido quando alguém o faz em grupo. É exequível!
Este desporto não requer quaisquer modificações. Tudo o que precisa é de
desejo, bons sapatos, condição física, um caminho
bem encaminhado sem demasiados obstáculos e
1 a 3 guias e conhecedores do caminho
bem treinados.

1 MATERIAIS
Para crianças e adultos cegos, um passeio relaxante (ou energético) na floresta pode ser
uma forma encantadora de passar um dia. É um bom exercício e uma atividade ideal para
partilhar com amigos e familiares. Permite também experimentar a majestosa beleza do
mundo natural.
"A natureza é uma das coisas que se liga ao resto do mundo, e faz com que se sinta parte
do mundo".
As caminhadas podem ser desfrutadas igualmente por pessoas com e sem visão.
Enquanto as pessoas avistadas apreciam a beleza cénica de uma floresta, os caminhantes
cegos podem desfrutar de um bouquet diferente de experiências sensoriais - o aroma
adstringente de agulhas de pinheiro, a carícia suave de uma brisa e o burburinho de um
riacho de montanha.
Comece facilmente se for novo a fazer caminhadas em grandes trilhos "iniciais" para
principiantes de caminhadas. À medida que ganha confiança, pode trabalhar para
caminhadas mais longas e terrenos mais desafiantes.
Encontre o trilho certo para si. Preste especial atenção ao comprimento e grau de
dificuldade de cada trilho (de fácil a extenuante). Pode também encontrar informação
sobre potenciais perigos, incluindo vida selvagem, carraças e hera venenosa.
Considere caminhadas com um guia avistado. Num trilho mais desafiante, um guia
avistado pode ajudá-lo a navegar por obstáculos, desde árvores derrubadas até alterações
inesperadas na elevação. Uma corda curta é uma forma conveniente de se manter ligado
ao seu guia avistado.
Ouça sinais de áudio ao fazer caminhadas com um grupo de pessoas. Os sons que fazem
fornecem informações importantes sobre o trilho que se segue. Diferentes terrenos - como
poças, cascalho solto ou areia - fazem sons distintos. "Ao medir como vai ser a superfície
da trilha, estarei então pronto para fazer qualquer ajuste no meu pé que possa precisar de
fazer quando der o meu próximo passo", diz Bill Tipton, um caminhante experiente que é
cego.
Considere o uso de bastões de caminhada. Alguns caminhantes cegos usam bastões de
caminhada nórdicos, que são semelhantes aos bastões de esqui. Como uma bengala
branca, os bastões de caminhada podem ser usados para identificar os próximos
obstáculos. Também o ajudarão a manter-se equilibrado e direito quando o trilho é
rochoso ou irregular.

Invista num par de botas para caminhadas. Proporcionam apoio para o
tornozelo, o que reduz a possibilidade de uma entorse de tornozelo. Esta é
uma consideração importante para os caminhantes que não conseguem ver a
natureza exacta do terreno em que estão a caminhar. As botas de caminhada
de alta qualidade também proporcionam melhor tração e proteção contra
bolhas.
Esteja preparado para uma emergência. Os caminhantes inteligentes - cegos
ou avistados - sabem que há sempre a possibilidade de se magoarem,
perderem ou serem apanhados em mau tempo. Planear com antecedência e
embalar os primeiros socorros, material de chuva, comida, água extra,
protector solar, fósforos à prova de água e uma faca ou ferramenta múltipla.
Abrace a experiência! Sinta o calor do sol no seu rosto. Respire com o ar
fresco. Desfrute da companhia de companheiros de caminhada.

2 PESSOAL
Para o alpinismo com cegos, basta um companheiro que possa desempenhar
o papel de guia-ajudante, mas é sempre aconselhável ter pelo menos 2 ou 3
pessoas.
É preciso ter experiência em alpinismo, conhecer os trilhos, conhecer os
primeiros socorros e, claro, conhecer o trabalho e a orientação dos cegos na
montanha.
O seu papel é acompanhar a pessoa com deficiência visual no trilho, aderir ao
percurso do trilho, ajudar a ultrapassar o obstáculo e, claro, regressar a casa
em segurança.

3 JOGADORES
Uma é suficiente para caminhadas porque é um desporto individual. Ao
contrário das caminhadas na natureza, o participante nas caminhadas deve
estar em boas condições físicas porque as trilhas são mais longas, em boa
companhia e sempre pronto para a improvisação.

4 REGRAS
Não há regras do jogo no planeamento. Há regras de conduta. Acima de tudo,
a atitude para com os companheiros e colegas do grupo, porque nunca se
sabe quando se vai precisar de ajuda e de que tipo, e acima de tudo, deve-se
respeitar a montanha e a natureza, porque é que eles sabem ser implacáveis
para com o homem e a estupidez humana, e também uma grande e
importante regra e comportamento na natureza é
que tudo o que levamos connosco e os cem,
trazemos de volta e nada que não pertença à
natureza não devemos deixar. Trata-se
sobretudo de lixo e de tudo o resto que não
é autêntico na natureza.

5 SEGURANÇA
No alpinismo, a segurança dos participantes é o mais importante. Portanto,
antes de programar a ação, é feita uma análise do peso do percurso e os
participantes são escolhidos corretamente, ou com base nas candidaturas
para o passeio, é seleccionado um percurso de caminhada adequado.
A segurança de cada participante com deficiência visual é muito importante,
pelo que atribuímos a cada participante cego pelo menos 2 participantes
saudáveis para que o passeio possa ser conduzido, realizado e concluído sem
quaisquer consequências para a saúde de todos os participantes.

6 CONCLUSÃO
Caminhar não é uma caminhada inútil na natureza, em caminhos e paisagens
inacessíveis e escalar um pico. O alpinismo é um estilo e um modo de vida,
um desporto acompanhado por um conjunto de actividades que tornam a
vida moderna ainda mais atractiva e interessante. Caminhar na natureza,
socializar e mover-se no ar fresco é umas férias activas cheias de prazer e de
novas experiências. Embora nos esgote fisicamente, também nos enriquece e
refresca com uma nova energia que precisamos para a vida quotidiana. O
alpinismo desenvolve muitas outras qualidades: engenho, coragem, sacrifício,
adaptabilidade, resistência física, sociabilidade e um sentido de compreensão
das pessoas e da natureza. Baseia-se na acção comunitária e mútua a fim de
dominar as capacidades naturais e, ao mesmo tempo, as suas próprias
capacidades psicofísicas. De acordo com tudo isto, o alpinismo, além de ser
um método e estilo de vida, desenvolve uma personalidade forte e estável que
se adorna de coragem, força mental e física, resistência, adaptabilidade e
responsabilidade para consigo próprio, para com a sociedade e a natureza,
bem como qualidade e vida saudável.

JUDO
O judô é originário do Japão como um derivado de várias artes marciais. O
Judo é uma das artes marciais mais seguras, pois não envolve pontapés, socos,
nem a aplicação de pressão contra as articulações para atirar um adversário.
Além disso, no judô, os jogadores não utilizam quaisquer armas.
Dois jogadores estão de pé sobre um tatami (um "tapete" especial) numa
posição de pé, um de frente para o outro. Os oponentes pretendem levantar e
atirar o outro de costas. Quando estão no chão, os adversários aplicam vários
estrangulamentos ou bloqueios conjuntos até à submissão. O objectivo é
manter o outro jogador deitado de costas o máximo de tempo possível, no
máximo até 10 segundos.
A menos que haja um "ippon" imediato por um lançamento perfeitamente
aplicado, ou segurando o adversário no chão deitado de costas até 20
segundos, no final do jogo o jogador que tiver mais pontos ganha. Se não
houver pontuação ou se ambos os participantes tiverem os mesmos pontos, a
partida atinge a fase de pontuação dourada, onde o primeiro jogador a
pontuar, ganha a partida.
"Um lançamento que coloca o adversário de costas com ímpeto e controlo
marca um ippon, ganhando o concurso. Um lançamento menor, em que o
adversário é lançado de costas, mas com força insuficiente para merecer um
ippon, pontua um waza-ari Duas pontuações de waza-ari equivalem a um
ippon. Um lance que coloca o adversário de lado marca uma yuko
Ippon é pontuado em ne-waza por prender um adversário às suas costas com
um osaekomi-waza reconhecido durante 20 segundos ou por forçar uma
submissão através de shime-waza ou kansetsu-waza. Uma submissão é
assinalada tocando no tapete ou no oponente pelo menos duas vezes com a
mão ou o pé, ou dizendo maitta (eu rendo-me). Um pino com duração inferior
a 20 segundos, mas mais de 10 segundos pontua waza-ari (anteriormente o
waza-ari era atribuído para porões superiores a 15 segundos e o yuko para
porões superiores a 10 segundos). Ippon é pontuado em ne-waza por prender
um adversário de costas com um osaekomi-waza reconhecido durante 20
segundos ou por forçar uma submissão através de shime-waza ou kansetsuwaza. Uma submissão é assinalada tocando no tapete ou no oponente pelo
menos duas vezes com a mão ou o pé, ou dizendo maitta (eu rendo-me). Um
pino com duração inferior a 20 segundos, mas mais de 10 segundos pontua
waza-ari (anteriormente o waza-ari era atribuído para porões superiores a 15
segundos e o yuko para porões superiores a 10 segundos)".

O judô é um excelente desporto a implementar num evento inclusivo. As
pessoas com deficiências visuais podem jogá-lo em conjunto com pessoas não
cegas. Nos jogos paraolímpicos oficiais, as regras são exactamente as mesmas
que as descritas acima, com apenas uma excepção: os participantes com
deficiência visual começam a competir em conjunto, em oposição à técnica
de não cegar, para os concorrentes sem deficiência
Tal como no jogo original, as pessoas com deficiências visuais estão a jogar o
jogo usando um Judogi, um pano especial, contendo calças brancas ou azuis e
um casaco amarrado com um "obi" que significa cinto na cintura. O uso deste
uniforme permite aos participantes agarrarem-se às roupas uns dos outros e
aplicarem diferentes técnicas de lançamento.

1 MATERIAIS
Um jogo de judo é geralmente jogado no interior num tapete especial chamado tatami. A
parte exterior do tatami é de cerca de 14 metros quadrados. No interior é uma área menor,
que é aproximadamente 10 metros quadrados e onde se realiza o jogo propriamente dito.
Os adversários que jogam o jogo de judô são chamados judokas. Eles usam uniformes
especiais chamados gi (judogi) contendo calças brancas ou azuis e um casaco amarrado
com um "obi" que significa cinto na cintura. Dependendo do nível de perícia, os judokas
usam cintos com cores diferentes.

2 PESSOAL
Num jogo de judô profissional, há dois árbitros. Quando se organiza um
concurso para deficientes visuais, é importante ter pessoas de preferência os
treinadores para guiar os concorrentes ao tatame, depois o árbitro guia-os a
agarrar o gi do outro. Como em todos os eventos, é importante ter
voluntários/funcionários que apoiem a coordenação do torneio, num evento
desportivo inclusivo são necessárias pessoas extra para guiar os participantes
dentro do ginásio ou estádio. Os treinadores estão normalmente sentados ou
em pé fora do tatame e a dar instruções verbais aos seus atletas. Como em
qualquer evento desportivo, é importante prestar assistência médica em caso
de lesões.

3 JOGADORES
Duas pessoas jogam uma partida uma contra a outra. Ao organizar um
torneio, dependendo da capacidade do local, muito mais pessoas podem
participar.

4 REGRAS
O concurso de judô começa com os dois judocas a se curvarem um ao outro.
Um árbitro assinala então o início da partida. No judô organizado para
deficientes visuais e cegos, um jogo de judô começa com os competidores
agarrando o gi um ao outro com a orientação do árbitro, e depois o árbitro
assinala o início da partida.
As regras são descritas acima, o jogo termina ou com um ippon, ou quando o
tempo termina.
Quando os concorrentes se deslocam para fora da área de jogo com tatami, o
árbitro sinaliza, e orienta-os de volta para o tatami. Isto acontece também
numa partida de judô sem cegos.
Quando se organiza um torneio, os participantes são seleccionados para
diferentes categorias com base na idade, sexo e peso e num evento inclusivo
pode ser criada uma categoria com base no nível de deficiência visual
também.

5

SEGURANÇA

Deve haver sempre um número suficiente de voluntários/funcionários que
escoltem os participantes, não deve haver mais pessoas a participar no
evento como permitido no local, em caso de emergência, as saídas de
emergência devem estar abertas, e devem ser preparados guias de como
evacuar os participantes, por exemplo em caso de incêndio.
Durante o jogo, os dois árbitros estão atentos para que todos joguem de
acordo com as regras, sem pontapés ou socos aplicados, nem a aplicação de
pressão contra as articulações para atirar um adversário. Os árbitros estão
também a escoltar os concorrentes de volta ao tatame se eles se afastassem
durante a "luta".

6 CONCLUSÃO
O judô é óptimo tanto para a saúde física como mental. Ensina técnicas de
autodefesa sem ferir o adversário. Devido ao contacto físico próximo e
constante entre os concorrentes, este jogo pode ser facilmente jogado de
uma forma inclusiva com a participação tanto de
pessoas que vêem como de cegos.

REMO
O remo é um desporto que pode ser praticado de forma recreativa ou
competitiva tanto em terra (remo interior) como na água. Na água, os
indivíduos podem ou SCULL (um remo em cada mão) ou ROW (usando apenas
um remo). O remo pode ser feito individualmente ou em tripulações de 2, 4 ou
mesmo 8 remadores. O remo é sempre feito em barcos de tripulação, em
tripulações de 2, 4 ou 8 remadores. Por vezes estes são conduzidos por um
COXSWAIN, embora cada vez mais, barcos mais pequenos (2/4 remadores)
sejam conduzidos por um remador que tem um leme preso a um dos seus
sapatos.
O remo proporciona aos atletas com deficiência visual a oportunidade de
serem activos na água, de se envolverem num ambiente de clube divertido e
amigável, e de participarem numa variedade de competições, desde regatas
de clubes, passando por campeonatos estaduais e nacionais, até campeonatos
mundiais e Jogos Paraolímpicos.
O remo está integrado no High Performance Foi introduzido como desporto
paraolímpico nos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008 e proporciona aos
atletas e também às pessoas com deficiência visual a oportunidade de
alcançarem o mais alto nível.

1 MATERIALS
É claro que o remo é um desporto de água e, acima de tudo, é necessário proporcionar um
lugar tranquilo na água para se manter e porque as competições são rápidas, ou seja,
longas, claro, o lugar ou a superfície da água deve ser o maior possível, ou seja, uma pista
mais longa.
Claro que, em primeiro lugar, é necessário um barco que seja adequado para remar e que
possa acomodar 2, 4 ou 8 competidores.
Equipamento
O casco do barco a remos adaptativo é idêntico ao dos barcos aptos a remos. Os barcos a
remos adaptativos estão equipados com bancos especiais, que variam de acordo com a
deficiência do remador. Até à data, não existem outras especificações sobre o banco, para
além das seguintes: o LTA4+ tem um banco deslizante; as outras três classes de barcos têm
bancos fixos. O TA 2x tem um assento, que oferece "apoio de cortesia". O AW1x e o AM1x
estão equipados com um assento, que oferece 'apoio postural' aos indivíduos com
equilíbrio sentado comprometido (ou seja, lesão da medula espinal, paralisia cerebral). Isto
assegura que a parte superior do corpo é apoiada e mantida numa posição fixa.
Os barcos mais pequenos estão equipados com
dispositivos de flutuação chamados pontões, que
actuam como estabilizadores ligados aos aparelhos
de navegação, proporcionando um equilíbrio lateral
adicional.

Equipamento básico de Remo
Se está a começar, é útil ter uma visão geral de todo o equipamento básico de remo que
irá encontrar.
Colher
O fim do remo entra na água. Normalmente pintado nas cores do clube representado pelo
remador. Há diferentes colheres; os clivadores têm a forma de clivadores de carne e os
remos de macon têm a tradicional colher em forma de tulipa.
Remos
Os remadores usam remos (ou lâminas) como alavanca para impulsionar o barco.
Riggers
Os riggers de um barco (metal outrigger) estão situados em cada assento do barco e
suportam um pivô (giratório e portão) para segurar o remo para fora do lado do barco.
Existem actualmente vários modelos diferentes de rigger, desde dois ou três tubos de
metal ou de carbono até metal ou asas de carbono.
Assento
Alguns barcos têm assentos fixos e outros têm assentos deslizantes. Os remadores
sentam-se sobre um assento deslizante, o que significa que se moverá para trás e para a
frente sobre rodas para permitir ao remador um maior movimento. Os corredores sobre os
quais as rodas se sentam são chamados de corrediças.
Sapatos
Os remadores fixam os seus pés ao barco através de sapatos fixados a uma placa metálica
no barco (esticador de pés). Isto fornece-lhes uma base estável para empurrar. Devem ter
apoios de calcanhar para permitir uma rápida libertação dos pés em caso de virar de
quilha.
Banco dos Coxes
Alguns barcos têm um barco que se senta à frente (proa) ou atrás (popa) do barco no
banco dos coxes. Num barco com timão, o timão conduz o barco usando um leme e um
mecanismo de direcção incorporado e instrui a tripulação ao mesmo tempo que atua
como vigia.
Bola de Proa e Bola de Proa
A proa é a extremidade dianteira do barco e é também o nome dado ao remador que se
senta no banco mais próximo da proa (o remador da proa é o remador que vai cruzar
primeiro a linha de chegada). A bola de proa é um boné de segurança em forma de bola
que se senta por cima da extremidade da proa do barco.
Isto é obrigatório em todos os barcos a remos para a segurança de outros utilizadores de
água.
Popa (ou lona de popa)
Esta é a secção coberta na parte de trás do barco.
O leme é montado por baixo da lona de popa do
barco e é fixado ao mecanismo de direção.

2 PESSOAL
Para assistência, ou seja, pessoal da equipa de remo composto por cegos, é
necessário um número ligeiramente maior. Ou seja, as pessoas que
acompanham uma pessoa com deficiência visual também podem ser pessoal
de apoio. Se 2, 4 ou 8 pessoas estiverem a remar, o número de assistentes
também deve ser de pelo menos 2,4 ou 8. A sua tarefa é trazer o barco à água,
ajustar os remos, colocar os remadores no barco e, claro, seguir o barco com
outro barco para um possível acidente aquático e vir em socorro.
Para além dos assistentes dos remadores, é claro, se for uma competição,
deve ser fornecido um número máximo de juízes, médicos e médicos.

3 JOGADORES
Qualquer pessoa com uma deficiência visual pode envolver-se em remo. Um
indivíduo cego ou com visão parcial beneficiará do remo através da sensação
de liberdade que proporciona, do reduzido isolamento social e da
aprendizagem de novas capacidades, mantendo-se em forma e saudável.
Além disso, os remadores com deficiência visual podem ser altamente bem
sucedidos no remo; Os melhores remadores têm todos uma sensação
fantástica para o movimento do barco que é totalmente independente da sua
visão. Devido a isto, não há razão para que indivíduos com uma deficiência
visual não possam remar a um nível elevado dentro da atividade principal do
clube. Para remar, são necessárias 2, 4 ou 8 pessoas para uma tripulação de
um barco.

4 REGRAS
Regras básicas
Há duas regras-chave no remo que são estabelecidas pela Federação
Internacional de Remo (FISA) através de eventos.
Mudança de faixa de rodagem: Nos eventos de remo olímpicos, existem seis
faixas separadas, com um barco em cada faixa. Os barcos (eventos individuais
ou em equipa) podem mudar a faixa que lhes foi atribuída, desde que não
obstruam o outro barco. No caso de um barco obstruir o outro enquanto
muda de faixa, o indivíduo ou equipa será imediatamente desclassificado da
regata.

Falsas largadas: O evento começa com o som de um branco a ser disparado de
uma arma. No entanto, se uma equipa deixa a sua marca antes de o espaço
em branco ser disparado, então é considerada uma falsa largada.
A cada equipa ou indivíduo é permitido pelo menos uma falsa largada para
um evento. Mas no caso de um segundo, são desclassificados da prova.

5 SEGURANÇA
O remo é um desporto desafiante e agradável. Como todos os desportos, e os
desportos
aquáticos
em
particular,
existem
riscos
inerentes.
Consequentemente, é essencial que todos os participantes (incluindo
remadores, timoneiros, treinadores, oficiais de regatas, voluntários e
apoiantes) estejam cientes e sigam as políticas de segurança na água
estabelecidas.
Como parte das suas auditorias de segurança do Clube e das regatas, os
Oficiais de Segurança do Clube devem verificar a conformidade do seu
equipamento com os critérios exigidos. Para promover a segurança e ajudar
os Clubes a cumprirem os seus requisitos de segurança, a verificação
aleatória pode ser feita por Oficiais de Corrida de Barcos.

6 CONCLUSÃO
Qualquer pessoa com uma deficiência visual pode envolver-se em remo. Um
indivíduo cego ou com visão parcial beneficiará do remo através da sensação
de liberdade que proporciona, do reduzido isolamento social e da
aprendizagem de novas capacidades, mantendo-se em forma e saudável.
O remo é um dos poucos desportos de remo que exerce todos os principais
grupos musculares, incluindo quads, bíceps, tríceps, lats, glúteos e músculos
abdominais. O desporto também melhora a resistência cardiovascular e a
força muscular. Os remadores de alto rendimento tendem a ser altos e
musculosos: embora o peso extra aumente o arrasto no barco, o aumento da
potência dos atletas maiores tende a compensar. O aumento da potência é
conseguido através do aumento da alavanca no remo proporcionado pelos
membros mais longos do atleta. Em barcos multi-pessoais (2,4, ou 8), a pessoa
mais leve normalmente coloca-se no banco da proa na parte da frente do
barco.

CORRIDA
A corrida é uma das atividades desportivas mais essenciais e antigas que os
humanos realizam. Num nível recreativo, a corrida não requer qualquer
equipamento especial, pode ser feita em qualquer lugar e, dependendo da
velocidade, existem diferentes termos que podem ser utilizados para
descrever a actividade, tais como jogging, que se refere a um ritmo mais
lento de corrida e sprinting, o que significa uma forma muito rápida de
corrida. A um nível profissional, os corredores correm numa pista, em estrada,
em cross-country (pista) ou em características geográficas diferentes
(vertical), dependendo da distância e do tipo de atividade de corrida. Há
diferentes provas organizadas, a pista mais curta tem 100 metros, a distância
mais longa tem 303.506 metros de comprimento. Os sprints atingem 400
metros, as distâncias médias situam-se entre 400 e 3000 metros, e as longas
distâncias são superiores a 3000 metros.
A corrida pode ser adaptada a pessoas com deficiência visual com o apoio de
um guia. As duas formas comuns são guiar através da direcção verbal ou
correr com uma corda. Quando se corre com guias e corredores profissionais
de corrida, são também ligados no pulso por um pequeno pedaço de corda
chamado corda, que ajuda o corredor a manter-se alinhado na sua pista. Uma
vez que os níveis de deficiência visual podem variar, a fim de fazer uma
corrida justa, cada atleta com deficiência visual usa uma venda. O guia e o
atleta treinam juntos e correm um ao lado do outro de uma forma muito
sincronizada, movendo os seus braços e pernas ao mesmo tempo.

1 MATERIAIS
A corrida é um grande desporto porque basicamente pode ser feita em qualquer lugar.
Idealmente, uma pista de corrida é o melhor campo para praticar, pois não existem
tantos obstáculos como numa pista natural, por exemplo. Ao organizar uma corrida, o
mesmo equipamento é utilizado para iniciar a corrida (blocos de partida) que para a
corrida em atletas sem cegos, o único equipamento extra é necessário são as vendas para
os atletas com deficiências visuais e amarras. Além disso, também são naturalmente
necessárias roupas e calçado de corrida.

2 PESSOAL
Ao organizar um evento de corrida para pessoas com deficiências visuais, é
importante ter tantos voluntários a correr como guias quantos participantes
cegos ou deficientes visuais que tiver. Idealmente, eles estão a treinar juntos,
mas quando se trata de uma atividade recreativa onde estranhos podem
participar, pode também criar uma boa oportunidade de inclusão quando
corredores e guias são emparelhados. Também se pode deixar as pessoas
cegas "correr no lugar dos cegos", providenciando vendas e emparelhando
com guias também. Dependendo da distância, são necessários voluntários ou
empregados em certas fases da pista ou trilho para suportar a segurança,
para fornecer bebidas e para apoiar os corredores se ocorrer algum
problema. A assistência médica deve estar sempre presente no caso de um
evento de maior envergadura.

3 JOGADORES
A grandeza deste desporto é que pode ser "jogado" com tantas pessoas
quantos os organizadores desejarem - tendo em mente os regulamentos de
segurança e tendo capacidade suficiente para fornecer apoio. Uma equipa é
constituída por dois atletas: um com deficiência visual ou com os olhos
vendados e um guia sem cegos.

4 REGRAS
Atletas de atletismo com deficiência visual grave ou os participantes sem
cegueira que usam vendas são emparelhados com guias. Os guias são
corredores avistados que comunicam constantemente com os seus parceiros,
chamam os obstáculos, e informam os atletas em que ponto da
pista/caminho estão e quanto lhes resta. Os atletas e os guias estão ligados
no pulso com a corda, que é uma pequena corda. Ambos correm um ao lado
do outro e sincronizam os seus movimentos um com o outro. É necessária
muita comunicação directa dentro de uma equipa. No início da corrida,
todos os pares estão alinhados na linha de partida, e após o sinal (apito, tiro,
etc.) todos começam a correr. O par que chegar primeiro à linha de chegada,
ganha.

5 SEGURANÇA
Dependendo da distância, são necessários voluntários ou empregados em
certas fases da pista ou trilho para suportar a segurança, para fornecer
bebidas e para apoiar os corredores em caso de ocorrência de qualquer
problema. A assistência médica deve estar sempre presente no caso de um
evento de maior envergadura.
Os atletas e os seus guias precisam de um pouco de tempo para se
prepararem, para discutirem as suas formas de comunicar uns com os outros,
para praticarem a forma como correm uns ao lado dos outros de forma
sincronizada. Na partida, os organizadores devem assegurar-se de que todos
têm espaço suficiente, não devem estar lotados, especialmente na partida.

6 CONCLUSÃO
Este tipo de atividade desportiva é muito barata, não requer equipamento
caro, proporciona uma oportunidade ideal para que as pessoas se liguem
umas às outras, pelo que é um dos melhores desportos para promover a
inclusão social.

NATAÇÃO
A natação, como uma forma de competição desportiva, surgiu com a criação
de clubes desportivos e muitas associações. Um dos primeiros clubes foi
criado em 1837 em Inglaterra.
O estilo de natação mais famoso na altura era aquele a que hoje se chama o
estilo clássico. Os nadadores não deficientes têm competido por medalhas
desde 1896 (1.º Jogos Olímpicos). Nessa altura, foi apresentado o clássico e o
estilo livre. Em 1940, o estilo borboleta foi desenvolvido. Apenas desde 1960,
os atletas deficientes têm competido nesta disciplina (I Jogos Paraolímpicos
em Roma).
A técnica de natação e o treino para deficientes visuais são os mesmos que
para pessoas com deficiência visual. É difícil fazer curvas, nadar a direito no
meio da pista e fazer os saltos de partida. Tudo isto requer tempo, esforço, e
controlo emocional para treinar estes elementos. O aplauso do público é
também um problema. É uma atividade de um ano inteiro que pode ser feita
em áreas de natação interior e exterior.
As voltas são facilitadas por treinadores que ficam de pé em ambas as
extremidades da pista e tocam o jogador com um poste com uma ponta em
forma de bola no final da volta e antes de chegar à meta. A pessoa sabe que
está perto da parede da piscina.
A técnica de natação é a mesma que para pessoas sem dificuldades visuais.
Sugere-se que o nadador deve ter uma pessoa de apoio, que irá servir/ajudar a
chegar à zona de natação, ajudando na preparação antes e depois da natação.
Não são necessárias áreas desportivas especiais. Um dos fatores importantes
durante o processo de aprendizagem é que o treino deve ser organizado
mantendo o silêncio, para que a pessoa possa ouvir as instruções e sinais do
treinador/instrutor desportivo.
Na natação, foram criadas aulas de iniciação que consistem
elementos:
um código de letra: S, SB ou SM, denotando o estilo de natação:
S - classificação em estilo livre, nado de costas e borboleta
SB - classificação em estilo clássico
SM - classificação em estilo alternado

em

dois

Um número de 1 a 14, indicando o tipo e grau de deficiência:
1-10 - deficiência dos órgãos locomotores (quanto mais alto o número, mais
baixo o grau de deficiência);
11-13 - deficiência visual (quanto maior o número, menor o grau de
deficiência);
14 - deficiência intelectual.
Na natação para pessoas com deficiência, os concorrentes competem numa
variedade de estilos de natação: estilo livre, nado de costas, clássico,
borboleta, e alternado.
Os atletas com deficiência visual ou deficiência intelectual têm sempre a
mesma classe em todos os estilos, por exemplo, S11, SB11 e SM11 (atleta cego):
Classe S/SB11 - os atletas têm muito pouca acuidade visual e/ou nenhuma
percepção de luz;
Classe S/SB12 - os atletas têm melhor acuidade visual do que os atletas de
Classe S/SB11 e/ou um campo de visão limitado a menos de 5 graus;
Classe S/SB13 - os atletas têm a melhor acuidade visual possível que ainda
os qualifica para participar em eventos de natação para deficientes e/ou
um campo de visão limitado a menos de 20 graus.

1 MATERIAIS
Todas as piscinas e edifícios devem ser acessíveis a pessoas com deficiência.
Para realizar a formação ou competição é necessária uma piscina, interior ou
exterior, dependendo da estação do ano (tempo).
Também, como forma recreativa de desporto, pode ser praticada em áreas
abertas de natação como mar ou lagos, onde é possível, mas apenas com o
apoio de um acompanhante. A natação em áreas abertas é principalmente
utilizada para competições como triatlos. As piscinas interiores e exteriores
são utilizadas para competições
De acordo com a regulamentação mundial para a natação, dois tipos de
piscinas são aprovadas para formação e competição:
piscinas padrão paralímpicas piscinas com padrões mínimos mínimo de 25 ou 50 metros de comprimento se a placa de contacto de
medição for instalada de ambos os lados da piscina;
É necessária uma profundidade mínima de 1,35 metros, a partir do 1º
metro da piscina até pelo menos ao 6º metro do lado dos postos de
partida. Além disso, é necessária uma profundidade mínima de 1,0
metros;
As vias devem ter pelo menos 2,5 m de largura, com duas vias fora do
primeiro e último traçado de pelo menos 0,2 m cada;
A corda da pista consiste em "bóias".

A corda da via deve consistir em "flutuadores" ao longo de todo o seu
comprimento com um diâmetro mínimo de 0,10 m e um diâmetro máximo
de 0,15 m. As cordas da via devem ser esticadas ao longo de todo o
comprimento da via e fixadas em ambas as extremidades do flutuador a
ganchos afundados nas paredes
Postos de partida - Os postos de partida devem ser rígidos de modo a não
darem o efeito de primavera. A altura do posto de partida deve ser entre
0,5 metros e 0,75 metros acima da superfície da água. A superfície da
coluna deve ser de pelo menos 0,5 metros x 0,5 metros e deve ser coberta
com um material antiderrapante. A inclinação máxima do poste em
direcção à água não deve exceder 10o. Além disso, a coluna de partida
pode ter um apoio para os pés ajustável. O desenho da coluna deve
permitir que a mão do nadador agarre a frente ou os lados da coluna ao
lançar-se da mesma.
A temperatura da água deve estar entre os 25o C a 28o C
Marcações de pista - devem ser de cor escura e contrastante, colocadas no
fundo da piscina, no meio de cada pista.
O pessoal envolvido necessita também de um equipamento especial:
Tapping Device: um dispositivo utilizado por Tappers para ajudar um atleta
com uma deficiência visual à medida que o atleta se aproxima da parede
final da natação.
vestuário desportivo.
Os jogadores que praticam este desporto, necessitam
equipamento:
equipamento de natação;
fatos de natação, chinelos de dedo, toalha;
equipamento de natação como óculos de natação, touca;
prancha para a aprendizagem da natação;
cinto de flutuação;
tampões de nariz;

do

seguinte

2 PESSOAL
Pelo menos um treinador ou instrutor desportivo (instrutor de natação
preferido), um acompanhante que ajudará nas rotinas diárias antes e depois
do treino.
Pessoal necessário para a organização da competição e as suas funções:
Treinadores:
durante a sessão de treino, o treinador é responsável pelo ensino, bem
como por cuidar do nadador;
durante a competição - eles são responsáveis por manter o controlo
quando o nadador se aproxima da parede
da piscina, além de darem apoio na fase de
preparação e aquecimento antes de começar;

Torneira: um assistente de um atleta deficiente visual que assiste o nadador
durante a competição; A torneira informa sobre a aproximação à parede.
Outros exemplos de pessoal que poderiam estar envolvidos: Árbitro, Médico,
Treinador. Durante a competição, deve haver pelo menos um árbitro que dá o
sinal para começar a todos, e para cada nadador, deve haver o seu treinador,
que mantém uma linha especial que dá ao nadador a informação de que ele
ou ela se está a aproximar da parede para fazer a curva.

3 JOGADORES
Antes de iniciar a atividade, todos os jogadores devem realizar atividades de
aquecimento sob o controlo do treinador ou do instrutor de natação. Antes
de participar em qualquer tipo de competição, recomenda-se que a pessoa
com deficiência visual passe pelo curso de natação, para conhecer todos os
estilos de natação e como se comportar durante situações de risco na água.
Este desporto pode ser praticado por cada pessoa, também aquele com
diferentes tipos de deficiência, o seu tipo e nível de disfunções. Pode ser
praticado individualmente, embora sempre em apoio de um guia ou em
grupos de pessoas. As competições são individuais, bem como em equipas.

4

RULES

Atletas, Pessoal de Apoio ao Atleta e Pessoal de Classificação são
pessoalmente responsáveis por estarem familiarizados com todos os
requisitos do desporto, tipo de competição e todos os requisitos das
instalações em que o evento é organizado.
DURANTE A COMPETIÇÃO
Juiz Principal começa cada raça com uma série de apitos curtos. Os
nadadores preparam-se para a largada, tirando as suas roupas, exceto o
fato de banho. Depois o Juiz Principal dará o sinal com um apito longo
para tomar posição na plataforma de partida ou na água (dependendo do
estilo de natação). O segundo apito longo é o sinal para tomar a posição
de partida. Em seguida, o Juiz Principal dá o sinal ao Starter. No caso de
um nadador com deficiência visual, após o apito longo do Juiz Principal, o
nadador deve ser capaz de se orientar antes de o Iniciador dar o comando
"ficar em posição". No caso de um nadador com uma deficiência visual,
juntamente com uma deficiência auditiva, o Assistente deve dar o sinal de
partida ao nadador através da utilização de instruções não-verbais.

Após nadar cada comprimento ou distância da piscina e no final da prova,
o nadador deve tocar a parede com qualquer parte do seu corpo.
Todas as regatas individuais são realizadas separadamente para cada sexo.
Se um nadador cobrir a distância sozinho, deve cobrir toda a distância
para que o resultado seja reconhecido.
O nadador deve permanecer e terminar a corrida na mesma pista de onde
partiu.
Se um nadador deficiente visual surgir numa faixa que não esteja a ser
utilizada, pode terminar a prova nessa faixa.
Se, por outro lado, emergir numa pista que esteja a ser utilizada por outro
nadador, é preferível que o nadador regresse à pista correcta. O sapateiro
pode dar instruções verbais, mas só depois de identificar claramente esse
nadador pelo nome para evitar distrações ou interferências com outros
concorrentes. Se o nadador completar a prova na faixa ocupada sem
interferir com outro concorrente, a sua pontuação será contada.
Não é permitido puxar para cima na corda/linha.
Os espectadores durante a competição são obrigados a permanecer em
silêncio como desportistas deficientes visuais, usar sinais verbais, que são
uma parte importante da competição.

5 SEGURANÇA
respeitar as razões de segurança relativas às instalações desportivas e às
competições de natação. O pessoal deve passar no exame de primeiros
socorros, mesmo que as competições sejam organizadas em apoio de pessoal
médico especial. Os formadores e instrutores devem ser peritos qualificados
e devem passar um exame sob a supervisão da Associação Desportiva.
Além disso, o pessoal precisa de dar prioridade aos seguintes aspectos
durante um evento de natação:
O treinador de natação é obrigado a enfrentar a piscina. Enquanto treina,
tem de se deslocar ao longo da piscina para que as instruções sejam fáceis
de ouvir para os nadadores deficientes visuais.
Uma comunicação boa e clara é crucial. O treinador tem de dar
explicações detalhadas sobre os exercícios. Por vezes é necessário fazer
demonstrações manuais de simulacros com o nadador deficiente visual.
A área de uma piscina deve ser mantida livre de obstáculos e
equipamentos que possam causar a viagem ou queda de alguém).
Todo o equipamento deve ser armazenado numa área bem definida. Os
nadadores devem ser informados onde fica essa área e o que lá está
contido.
Dar sempre instruções precisas para ajudar os
nadadores com deficiência visual a encontrar
o seu caminho ("os degraus estão do seu lado
esquerdo").

As regras gerais de segurança devem ser aplicadas em todas as situações:
Nadar em águas abertas (lagos, mar ou rios, etc.) - é aconselhável nadar
sempre em companhia de um parceiro ou de um grupo, tendo muito bons
conhecimentos de natação. Normalmente, as águas abertas não estão
equipadas com as linhas de orientação, não têm limites, razão pela qual
um parceiro de natação avistado é uma obrigação.
Em caso de emergência, nadar sempre na mesma direção que as ondas
vão, para chegar à costa.
Concentre-se e tente ouvir os sons que sinalizam a direção da terra dados
por: as pessoas que estão a falar, os cães que estão a ladrar, ou a música.
Se o nadador vê formas e contornos, deve concentrar-se e procurar
edifícios, bandeiras, ou luzes.

6 CONCLUSION
A natação ganhou popularidade entre as pessoas com deficiência devido à
sua versatilidade, graças às propriedades específicas da água. A
flutuabilidade da água torna o corpo mais leve, o que permite às pessoas
com força muscular significativamente reduzida realizar movimentos ativos.

ESQUI
É uma disciplina paraolímpica. O guia desempenha um papel importante nas
competições de descida para cegos e deficientes visuais. Mostra o percurso a
um concorrente cego ou deficiente visual, cavalga ao seu ritmo à frente do
concorrente. Ele não deve ser ultrapassado ou guiado mais do que um golo à
sua frente. O manipulador não ataca as balizas, pelo que tem de seguir uma
pista ligeiramente diferente. Os seus erros são punidos com a desclassificação
do competidor, ou podem simplesmente cair fora do percurso.
O manipulador e o cavaleiro são interdependentes, e qualquer erro cometido
por um deles tem ramificações na rota. Por conseguinte, devem ser treinados,
harmoniosos,
compreender-se
perfeitamente
e
complementar-se
perfeitamente um ao outro. O guia do início ao fim conduz o concorrente com
a visão danificada. O papel do guia é evidenciado pelo facto de receber a
medalha paraolímpica que um competidor cego ou deficiente visual recebe.
Há cinco competições nos Jogos: Downhill, Slalom, Slalom Gigante, Super
Gigante e Super Combinação.
O snowboard para neve é um dos desportos de Inverno mais jovens e de
crescimento rápido, no qual as pessoas com deficiência também podem
competir. As primeiras competições foram organizadas em Sochi em 2014.
Neste momento, apenas os atletas com deficiência motora podem participar,
de acordo com a seguinte classificação:
SB-LL 1 - snowboarders com deficiência significativa da função de um ou
ambos os membros inferiores; este grupo inclui, atletas com uma
amputação acima do joelho, ou com dupla amputação de membros abaixo
dos joelhos;
SB-LL 2 - snowboarders com ligeiro comprometimento da função de um ou
ambos os membros inferiores; neste grupo, há concorrentes com uma
amputação da perna inferior, mas também podem participar concorrentes
com uma paresia unilateral;
SB-UL - praticantes de snowboard com deficiência de um membro ou de
ambos os membros superiores.
Para o snowboard, a competição tem lugar em três eventos:

Slalom em bancos (SBL)
É uma competição em que o jogador deve superar o mais rapidamente
possível uma rota com um comprimento de 400-1000 m, uma elevação de
100-250 m, um ângulo de inclinação de 20-35 % e uma largura mínima de 4
metros. Recomenda-se que a via se situe num vale natural. Só pode haver um
concorrente na pista durante a competição. Um concorrente cobre a pista três
vezes, e o melhor tempo entre três contará para a classificação; A competição
de slalom em banco foi realizada pela primeira vez durante os Jogos
Paraolímpicos em Pyongyang, em Março de 2018.
Cruz de prancha de snowboard (SBX)
Esta corrida tem lugar numa pista especialmente construída com um
comprimento de 500-1000 m, uma elevação de 100-200 m, um declive de
~25% e uma largura mínima de 12 m. O tempo de uma corrida é de cerca de
40-70 segundos de esforço físico máximo. A pista é protegida por uma rede,
marcada com tinta ecológica e portões. Na pista, há obstáculos (solavancos,
rolos, saltos, wu-tangs de diferentes tamanhos e inclinações). O percurso com
obstáculos deve ser ultrapassado no tempo mais rápido possível. Nesta
competição, dois concorrentes competem ao mesmo tempo na ronda final.
Para estar na ronda final, os percursos de qualificação são realizados um a
um. Com base nos tempos alcançados, os concorrentes são qualificados para
as rondas finais. Estes, por sua vez, proporcionam lugares para 16 homens e 8
mulheres, que correrão aos pares e eliminarão até ser determinado um
vencedor;
Slalom gigante (GS)
Esta é a mais nova das categorias de snowboard para a neve. Esta competição
baseia-se na forma mais técnica de ultrapassar os portões espaçados a cada
20-27 m numa encosta com um comprimento de 400-600 m, uma elevação de
200-400 m, uma inclinação de 20-35 % e uma largura mínima de 40m. A
primeira competição teve lugar no Irão em 2016/2017 e fará a sua estreia
como disciplina paraolímpica pela primeira vez em 2022.

1 MATERIAIS
Ambos os desportos, esqui e snowboard, são praticados no exterior,
principalmente durante a época de Inverno. O equipamento básico são os
esquis, que são utilizados para montar e competir. São exactamente os
mesmos que são utilizados por atletas capazes. Para pessoas com deficiência
visual, além do apoio humano sob a forma de guia, são utilizados coletes
reflectores brilhantes para melhorar a visibilidade do guia a andar à frente da
pessoa cega ou deficiente visual, dispositivos que permitem a comunicação
de voz entre o concorrente e o guia (desde os intercomunicadores até ao
altifalante nas costas do guia, no caso de equipas
em que há jogadores completamente cegos).
Outras peças de equipamento necessárias são
capacetes de protecção, óculos de esqui,
bastões, luvas e protectores corporais
(mãos e antebraços).

Há equipamento especialmente concebido para atletas cegos, esquiadores:
óculos de protecção escurecidos - o modelo é opcional, mas durante a
competição, o júri pode controlá-los;
conteúdo Equipamento de competição;
utensílios de competição - exemplo: esquis, encadernações, botas, bastões,
vestuário, capacetes, óculos de esqui
equipamento adicional (acessórios) - exemplo - para-blocos, coberturas
plásticas de ponta, pesos adicionais, protectores de costas;

2 PESSOAL
Guia e esquiador. O papel do guia é descrito abaixo.
- O guia permanece geralmente por detrás do esquiador, dando-lhe
instruções verbais, bem como descrições. Este sistema requer grandes
declives com poucos obstáculos.
- O guia precede o esquiador fornecendo orientação através de instruções
verbais, uma vez que o esquiador segue o esboço do corpo e movimentos do
guia. Este sistema requer menos instruções precisas uma vez que o esquiador
segue principalmente a voz e os movimentos do guia. Um sistema de
amplificação portátil, chamado Amplivox PA System, pode ajudar o guia e o
esquiador a permanecer em estreita comunicação.
- É importante manter a distância entre o esquiador e o guia o mínimo
possível, mas não demasiado perto para evitar acidentes. Tanto o esquiador
como o guia devem usar coletes que identifiquem o que é cego e o guia. Isto
informará os outros esquiadores para não tentarem esquiar entre eles.
Para organizar o evento, todos devem respeitar as regras internacionais das
associações Para skiing e Para snowboard. É necessário recolher o Júri e os
membros do Júri/Comité Organizador, que serão responsáveis pela
supervisão técnica dentro das áreas de competição fechadas:
Delegado(s) Técnico(s),
Director da Corrida WPAS,
Árbitro,
Árbitro Assistente,
Chefe de Raça,
Árbitro Inicial,
Árbitro Final,
Controlador de Vídeo (não - direitos de voto),
Administrador da Corrida WPAS OVR (sem direito a voto),
Controlador de Equipamento (sem direito a voto),
Precursor (membro do Comité Organizador). O Júri pode designar
diferentes precursores para cada corrida. Cada um deve usar os números
de partida do precursor (babetes).

3 JOGADORES
O desporto é principalmente praticado individualmente. O esquiador deve
ser seguido pelo guia.
O esqui alpino (descida) é uma das raras oportunidades disponíveis que
permite ao indivíduo cego mover-se livremente à velocidade no tempo e no
espaço. Segundo a Associação Internacional de Desportos para Cegos. O
esqui de fundo é igualmente desafiante; a principal diferença entre o esqui
de fundo e o esqui de descida é que o esqui de fundo ocorre geralmente em
encostas e colinas mais pequenas do que o esqui de descida.
Todos os atletas devem estar sob o controlo do treinador ou instrutor
desportivo licenciado, devem possuir todas as competências técnicas
necessárias para a prática do esqui.

4 REGRAS
Atletas, Pessoal de Apoio ao Atleta e Pessoal de Classificação são
pessoalmente responsáveis por estarem familiarizados com todos os
requisitos do desporto, tipo de competição e todos os requisitos das
instalações em que o evento é organizado.
As regras do para-esqui são muito semelhantes às regras e parâmetros
técnicos do esqui para atletas aptos a praticar esqui. Existem regras
diferentes para cada categoria e tipo de competição. As chamadas classes de
competição médica introduzidas a partir de 2006 (Jogos Paraolímpicos em
Turim) para cegos e deficientes visuais que descolam com um guia são:
B1 - condução com óculos cobertos (para dissipar dúvidas sobre a visão), a
acuidade visual é menor do que LogMAR 2,60
B2 - nitidez e campo de visão significativamente limitados; a acuidade
visual varia de LogMAR 1,50 a 2,60 (inclusive), e/ou o campo visual é
apertado a um raio de menos de 10 graus de diâmetro
B3 - acuidade moderada e campo de visão; a acuidade visual varia de
LogMAR 1.40 a 1 (inclusive), e/ou o campo visual é apertado a um raio
inferior a 40 graus de diâmetroTypes of competition/combinations

DOWNHILL (DH)
Caracteriza-se pelas seis componentes da técnica: coragem, velocidade, risco,
condição física e julgamento. Deve ser possível esquiar o percurso Downhill
desde o início até ao fim a diferentes velocidades. O atleta adapta a
velocidade e o desempenho às suas capacidades técnicas e ao seu juízo
individual de auto-responsabilidade. O comprimento do percurso tem de ser
medido por uma fita métrica, roda ou GPS e impresso no início e na lista de
resultados. Uma porta DH consiste em 4 postes de slalom e 2 painéis de
porta. Para painéis, devem ser utilizados painéis de pano rectangulares, com
cerca de 0,75 m de largura por 0,50 m de altura. Devem ser fixados nos
postes para que possam ser reconhecidos tão facilmente quanto possível
pelos concorrentes. No lugar do pano vermelho, pode ser utilizada uma cor
laranja luminosa. Se a rede de segurança for da mesma cor que os painéis
das portas (geralmente vermelho ou azul), e se as portas não puderem ser
vistas corretamente contra o pano de fundo da rede de segurança, uma cor
alternativa para os painéis das portas (geralmente azul ou vermelho) pode
ser utilizada sobre essas portas. A largura dos portões deve ser de pelo
menos 8 m. Devem ser programados três dias para a inspecção e formação
oficial.
SUPER-G (SG)
É uma prova de velocidade durante a qual um concorrente completa uma
corrida ao longo do percurso com o seu tempo de chegada a determinar a
ordem final com base no tempo ascendente. O comprimento é geralmente
mais curto que Downhill, mas mais longo que Slalom e Slalom Gigante. Um
Super-G é normalmente transportado numa corrida. Existem quatro postes
de slalom e dois painéis de porta, alternadamente vermelho e azul. As
dimensões dos painéis da porta são 75 cm de largura e 50 cm de altura. São
fixados entre os postes de modo que o bordo inferior do painel esteja
aproximadamente 1 m acima da neve e devem ser capazes de se rasgar ou
partir. Os portões devem ter pelo menos 6 m e no máximo 8 m de largura
para portões abertos e pelo menos 8 m e no máximo 12 m para portões
verticais. Os painéis das portas são fixados de tal forma que devem rasgar-se
ou partir-se.
O terreno deve ser ondulado e montanhoso se possível e ter normalmente
uma largura de aproximadamente 30 m.
SLALOM (SL)
É um evento técnico num percurso mais curto do que outros eventos, mas
com um elevado número de portões que o concorrente deve negociar. A falta
de um portão provoca a desclassificação. Os concorrentes completam duas
corridas no mesmo dia em percursos diferentes. Os tempos das duas corridas
são somados para determinar a ordem final com base no tempo total
ascendente. Um portão de slalom consiste em dois postes ou, quando não
houver um poste exterior, o portão consistirá num
poste giratório. Os portões consecutivos devem
alternar o azul e o vermelho. O tamanho de um
portão deve ter uma largura mínima de 5,5 m
e máxima de 6,5 m. A distância entre portões
abertos com uma mudança de direcção é de
um mínimo de 9 m e não superior a 13 m
(válido para todas as categorias).

SLALOM GIGANTE (GS)
É um evento técnico com um percurso mais longo e menos portões do que o
slalom. O número de portões é determinado pela queda vertical do percurso.
Se um concorrente falhar um portão, é desclassificado. Cada competidor
completa duas corridas no mesmo dia em percursos diferentes. Os tempos
das duas corridas são somados para determinar a ordem final com base no
tempo total ascendente.
Os portões consistem em 4 postes de slalom e 2 painéis de portão,
alternadamente vermelho e azul. As dimensões dos painéis dos portões são
de 75 cm de largura/50 cm de altura. Os portões devem ter pelo menos 4 m e
um máximo de 8 m de largura. A distância entre os postes mais próximos de
dois portões sucessivos não deve ser inferior a 10 m. O terreno deve ser de
preferência ondulado e montanhoso e ter normalmente uma largura de
aproximadamente 40 m.
A utilização de um guia é obrigatória para todas as competições das
classes B;
Todo o equipamento de orientação deve cumprir as regras estabelecidas
pela organização WPAS
Os concorrentes B1 devem esquiar atrás do seu guia (concursos no nível
0);
Os concorrentes B1 podem esquiar em frente ou atrás do seu guia
(competições de nível 1-3)
O guia e o concorrente durante a corrida não estão autorizados a ter
contacto físico;
Durante a competição, todos os atletas da classe B1 têm de usar óculos de
protecção escurecidos
GUIA:
O guia deve ter uma licença WPAS e deve ter uma visão adequada definida
da seguinte forma: o campo visual deve estar dentro dos limites normais e a
acuidade visual num olho pelo menos 0,5 e no outro olho pelo menos 0,2
(com a melhor correção);
A distância entre guia e concorrente deve ser inferior a três (3) portões para
slaloms e dois (2) portões para Slalom Gigante (GS), Super-G (SG) e downhill
(DH), excluindo portões de atraso e combinações verticais. O não
cumprimento levará à desqualificação.
A guia deve passar por todos os portões e todas as guias devem usar um
babete guia.

5

SEGURANÇA

Utilizar sempre um "guia de esquiador de segurança", que é responsável por
descrever o ambiente circundante, escolher a linha de descida, e fornecer
instruções verbais ao esquiador deficiente visual que é cego ou tem baixa
visão. Para ambas as categorias: esqui de fundo e descida, é aconselhável
frequentar cursos para principiantes ou para deficientes visuais que estejam
a regressar ao desporto.
Aconselha-se a utilização de equipamento e vestuário de esqui adaptado.
Caso não seja o seu próprio equipamento, pode alugá-lo, uma vez que muitas
estâncias de esqui o têm à sua disposição. Contacte o seu médico e pergunte
sobre lentes ou óculos de protecção que podem ajudar a reduzir o
encandeamento ao esquiar. As lentes podem ser coloridas numa gama de
cores para diminuir vários comprimentos de onda de luz que podem causar
ofuscamento.
Os sistemas sonoros, máquinas de neve ou outros ruídos devem ser reduzidos
ao mínimo, especialmente durante o início, fim e em toda a pista de corridas,
enquanto todos os concorrentes com deficiência visual tomam parte. Todos
os concorrentes e precursores devem usar um capacete de proteção para o
treino oficial, bem como para a prova que cumpre os requisitos, tal como
descrito no Livro de Regras do Equipamento WPAS, publicado no website
WPAS.

6 CONCLUSÃO
O esqui e o snowboard são desportos de Inverno que se integram
maravilhosamente, elevam o nível de adrenalina, dão uma sensação de
liberdade e permitem-lhe acreditar em si próprio. Apenas na viragem dos
anos 50 e 60, o esqui foi reconhecido como uma forma de reabilitação para
pessoas com deficiência.
O esqui ou snowboard proporciona a oportunidade de abraçar e comungar
com a força primordial da gravidade, experimentando assim a pura euforia
da
massa
controlada
em
movimento,
num
ambiente
fisicamente
independente". O esqui é também um desporto que envolve todo o nosso
corpo, desde os nossos braços, abdômen, costas e pernas, para que possamos
manter o nosso corpo em forma.

CICLISMO TANDEM
É uma disciplina de ciclismo em que dois ciclistas andam de bicicleta em
tandem. A primeira pessoa é o PILOT, que dirige o tandem e acciona as
alavancas de deslocação e travagem. Atrás do tandem encontra-se uma
pessoa cega ou com visão parcial que tem um grupo de deficientes. Ambos os
ciclistas contribuem igualmente para impulsionar o tandem através da
corrente e do sistema de manivela. Tal como no ciclismo normal, competições
muito semelhantes são realizadas em Tandems, tanto na estrada como na
pista.
Competições de estrada:
- largada conjunta
- contra-relógio individual
- pares de contra-relógio
Competições de pista:
- sprint (200 m desde o início do voo + corridas)
- 1 km de uma partida em pé
- 4 km de uma partida em pé.
As provas de ciclismo são realizadas em 2 categorias principais: ciclismo de
estrada - em estradas públicas designadas para competições, e ciclismo de
pista - no velódromo. Os concorrentes lutarão em tandems e individualmente.
Durante as provas de estrada, dependendo do grau de incapacidade, os
concorrentes começam em distâncias de resistência de 30-120 km. No
entanto, na prova de tempo, têm de percorrer 1,5-40 km.
Em corridas de velódromo, os ciclistas competem numa pista com um
comprimento de 250 ou 333,33 metros. Toda a pista é inclinada para a parte
interior da pista num ângulo de 43 graus.
Tal como no ciclismo de estrada, os concorrentes - divididos em classes competem a diferentes distâncias: 1, 3, 4 mil. m e num sprint.
Os concorrentes são divididos em classes, dependendo do grau de deficiência:
cegos e deficientes visuais,
jogadores com disfunções de movimento,
paralisia cerebral,
amputados.
Cada uma destas classes é dividida em subgrupos. Os pilotos também podem
ser - em condições diferentes - tanto amadores como ex-ciclistas
profissionais. As especificações das classes e
condições detalhadas para pilotos e corridas
são estabelecidas pelo Comité Paralímpico
Internacional.

1 MATERIAIS
Tandem - uma bicicleta concebida para duas ou mais pessoas sentadas uma
após a outra. Um tandem típico tem, tal como uma bicicleta de assento único,
um quadro e duas rodas, mas cada pessoa tem o seu próprio: guiador, sela e
pedais. Contudo, existem também tandems destinados a um maior número de
pessoas.
Ambas as pessoas têm uma parte na potência da bicicleta, enquanto a pessoa
à frente conduz normalmente a bicicleta.

2 PESSOAL
O pessoal para este desporto poderia ser decidido por qualquer organizador
para o evento local específico, contudo recomenda-se, como em qualquer
caso, que haja uma pessoa responsável pelos primeiros socorros.

3 JOGADORES
Este desporto é praticado por 2 pessoas. Ambas praticam ciclismo. A pessoa
da frente tem a tarefa de coordenar e decidir o percurso da bicicleta.
Normalmente, esta pessoa é invisível.

4 REGRAS
Atletas, Pessoal de Apoio ao Atleta e Pessoal de Classificação são
pessoalmente responsáveis por estarem familiarizados com todos os
requisitos do desporto, tipo de competição e todos os requisitos das
instalações em que o evento é organizado.
As competições em tandem numa pista de ciclismo são realizadas de acordo
com as mesmas regras que se aplicam aos ciclistas aptos.
Prova de 1 km
Uma corrida individual de mais de 1000 m a partir de uma partida de pé.
Considerada a competição de pista mais dura. Os cavaleiros devem manter a
velocidade de sprint durante um período prolongado. O tempo de uma
corrida decide a ordem.
Corrida de 4.000 m para consulta
Dois tandems começam a partir de uma partida em
pé em lados opostos da pista. Dois tandems
com os melhores tempos nas rondas de
qualificação qualificam-se para as finais.
Os tandems sucessivos competem pelo
terceiro lugar, quinto lugar, etc. Nas finais quando um tandem "alcança" o adversário,
significa o fim da corrida.

Sprint
As eliminações para o sprint têm lugar a 200 m desde o início do voo. A
partir dos quartos-de-final do Campeonato Polaco, houve "2" partidas a partir
do início parado. Os ciclistas lutam entre si durante duas voltas no sistema
de copas, pelo que o derrotado foi eliminado. Para além da velocidade na
competição, são necessários conhecimentos tácticos e nervos de aço.

5 SEGURANÇA
Antes de começar a montar, coloque a sela na altura certa e certifique-se de
que os pneus estão devidamente cheios, bem como de que os travões e as
luzes estão operacionais. Deve também evitar usar calças ou saias soltas que
possam ficar presas na corrente da sua bicicleta. Isto pode resultar em
circunstâncias perigosas.
Pratique entrar e sair do tandem e andar de bicicleta antes de fazer um
passeio de bicicleta. Deve também testar o manuseamento do tandem em
terreno irregular a um ritmo adequado. Aprenderá a responder melhor a
movimentos tandem inesperados desta forma. Além disso, tente praticar a
equitação, mudar de marcha, e fazer curvas num local tranquilo.
Enquanto o tandem estiver em movimento, não entre ou saia. Mantenha
sempre uma distância segura de outros ciclistas, veículos, e outros
participantes no trânsito, e obedeça sempre às instruções do ciclista.
Alternativas adicionais, como cintos e apoios traseiros, podem aumentar
ainda mais a segurança do ciclista.
Procure um caminho que tenha uma superfície plana. Tenha em mente que a
forma de disparar para uma curva varia de tandem para tandem. É mais lento
num tandem do que num regular de duas rodas. Como resultado, necessitará
de tempo adicional para atravessar a rua. Deve prestar atenção e pedalar
cautelosamente.

6 CONCLUSÃO
O ciclismo tandem dá-lhe uma singularidade e atrai os olhos dos habitantes
locais. Para além do facto de se tornar único na sua comunidade, também
lhe dá tempo suficiente para comunicar com o seu parceiro de viagem e
fortalecer a sua relação.
O Tandem é um desporto recreativo agradável que contribui para fortalecer
as relações com o parceiro de ciclismo.

SHOWDOWN
O desporto foi originalmente inventado para pessoas cegas. Foi criado pelo
cego canadiano Joe Lewis em cooperação com o atleta cego canadiano
Patrick York. A ideia surgiu da mesa de ténis. Este jogo ganhou publicidade e
sucesso internacional nos Jogos Olímpicos de Arnhem, em 1980, durante os
quais foi jogado de forma recreativa. Era bem conhecido internacionalmente.
O jogo de exibição (por vezes incorretamente chamado ténis de mesa para
cegos) destina-se a dois jogadores. Ele rola sobre uma mesa rectangular com
gols colocados em extremos opostos. Há uma tábua vertical no centro da
mesa.
Regras gerais
Em cada mesa, as pessoas responsáveis pelo jogo são o árbitro (à vista
completa), o cronometrista e o cronometrista, e o marcador. Uma pessoa pode
medir o tempo e contar pontos ao mesmo tempo. O árbitro pode também agir
como cronometrista e contador ao mesmo tempo. Esta regra não se aplica a
jogos de play-off ao nível do Campeonato Europeu e Mundial, onde pelo
menos duas pessoas devem ser árbitros e marcadores.
O jogo começa e termina com o apito de um árbitro. Um apito simples
significa o início ou paragem do jogo, um apito duplo - um golo marcado por
um jogador, e um apito longo - o fim de um conjunto ou jogo.
O vencedor é o jogador que alcançar 11 pontos primeiro, tendo uma vantagem
de 2 pontos sobre o seu adversário. Se não houver vantagem de 2 pontos, o
jogo prossegue para 16 pontos. O concorrente que marcar o próximo ponto
ganha, mesmo que ainda não tenha uma vantagem de 2 pontos.
Durante os jogos, o tempo atribuído a cada conjunto é limitado inteiramente
a 15 minutos. Se o tempo limite para um conjunto terminar, o jogador com
mais pontos ganha. Em caso de empate, é atirada uma moeda ao ar para
determinar qual o jogador que servirá primeiro. O primeiro concorrente a
marcar um ponto é o vencedor.
Os jogadores mudam de lado na mesa após cada set. No último set do jogo, os
jogadores trocam de lado depois de um dos jogadores ter marcado 6 pontos
ou se tiver decorrido metade do tempo do jogo. Se apenas um conjunto for
jogado, os jogadores trocam de lado depois de um deles ter marcado 6 pontos
ou se tiver decorrido metade do tempo de jogo. Ao mudar de lado do jogo, os
jogadores mudam para a direita. Os espectadores devem permanecer em
silêncio durante o jogo.

1 MATERIAIS
As pás (remos)
Devem ser feitas de material liso e ter um comprimento de 34 cm. Podem ser
cobertos com uma camada de borracha (camada até 2 mm num lado ou em
ambos os lados). Dimensões máximas da lâmina: comprimento - 23 cm,
largura - 9 cm, espessura - 1 cm, comprimento do cabo - 11 cm, diâmetro do
cabo - 4 cm. A omoplata pode ser arredondada ou cortada.
A bola
Bolas com pequenas bolas no meio (por exemplo, feitas de aço inoxidável),
graças às quais a bola é audível durante o jogo. O diâmetro das bolas deve ser
de 6 cm e as bolas devem ter uma superfície dura e lisa.
A mesa
Dimensões: comprimento interior - 364-366 cm, largura interior - 121-122 cm,
altura da superfície de jogo (do chão) - 78 cm, paredes laterais - 14 cm, cantos
(raio interior) - 23 cm, bolso da baliza (semicírculo da baliza - 30 cm de
diâmetro, abertura da porta rectangular vertical - 30x9-10 cm), linha limite de
toque dentro da baliza - 40 cm de diâmetro, painel de contacto (uma faixa
estreita de madeira apoiada na parte superior de ambas as paredes finais) pendurado 5 cm, não estendido para além do limite da mesa, tábua no centro
da mesa (tela retangular apoiada nas paredes laterais acima da área de jogo e
dividindo-a em duas partes) - 46 cm.
Os Roupões
As camisas dos jogadores devem ter mangas curtas (não mais do que o
comprimento do cotovelo). Recomenda-se a utilização de luvas de mão. O seu
comprimento não deve exceder 6 cm acima do pulso do concorrente. A
espessura das luvas (todos os dedos) não deve exceder 2,5 cm e não pode
aumentar a mão mais de 2 cm nos lados. Os concorrentes devem usar uma
protecção ocular não transparente que cubra completamente os seus olhos.

2 PESSOAL
O pessoal para este desporto poderia ser decidido por qualquer organizador
para o evento local específico, contudo recomenda-se, como em qualquer
caso, que haja uma pessoa responsável pelos primeiros socorros.

3 JOGADORES
Showdown é um jogo individual e um jogo de equipa. Há três pessoas na
equipa, incluindo pelo menos uma mulher.

4 REGRAS
Atletas, Pessoal de Apoio ao Atleta e Pessoal de Classificação são
pessoalmente responsáveis por estarem familiarizados com todos os
requisitos do desporto, tipo de competição e todos os requisitos das Regras
de Classificação.
Punctação
Para colocar a bola na baliza do adversário, o jogador marca 2 pontos (o
árbitro anuncia a baliza com um apito duplo). Um jogador pode marcar um
ponto, independentemente do jogador que está a servir. Por bater a bola no
centro da mesa e impedir a bola de avançar, o ponto é atribuído ao
adversário. O adversário também marca um ponto por:
- enviar a bola por cima do quadro-negro,
- tocar a bola na área de jogo com outra coisa que não seja a raquete,
- atirar a bola para fora da zona de jogo,
- segurar a bola e não continuar o jogo durante dois segundos.
Começar o jogo
Antes do jogo começar, o árbitro atira uma moeda para determinar que
jogador começará o set, depois rola a bola em direção ao servidor e pergunta
a ambos os jogadores se estão prontos para começar a partida. Ao receber a
confirmação, ele assinala o início do jogo, assobiando uma vez.
Licks
Após o som inicial, o jogador deve servir a bola em dois segundos. Se não o
fizer, perde um saque e um ponto para o seu adversário. Ao servir, cada
balanço para a bola conta como um saque. Cada jogador serve cinco vezes
seguidas e depois passa o saque para o adversário. A bola servida antes de
passar por baixo do quadro negro no meio da mesa pode saltar de uma das
paredes laterais apenas uma vez. Caso contrário, o árbitro deve parar o jogo,
o sacador perde o saque, o ponto é atribuído ao adversário.
Bola num impasse
O árbitro pode ordenar um segundo saque se considerar que a bola se move
suficientemente devagar para abrandar o jogo ou se um jogador perder a
bola.

Jogo
O jogo deve ser jogado no final da mesa, os jogadores não podem estar nos
lados da mesa. A bola em jogo deve passar por baixo do tabuleiro central.
Segurar sempre a palheta numa mão. A violação desta regra resultará num
ponto de penalização. No caso de um jogador ter a sua mão sem raquete no
campo de jogo (excepto quando estiver a mudar a mão segurando a raquete),
é atribuído um ponto ao adversário. Se a bola atingida por um jogador tocar
no topo da parede lateral ou no topo do tapete de contacto, ou se cair de
novo na área de jogo, é atribuída uma pontuação ao adversário.
Penalidades
O contacto com a bola não é permitido dentro da área da baliza. Em caso de
violação desta regra por um dos jogadores, o ponto será atribuído ao
adversário. No caso da bola tocar na raquete na área da baliza e depois viajar
diretamente para a área da baliza, um golo e dois pontos serão atribuídos ao
oponente. Se a bola tocar na raquete ou no seu suporte e depois em qualquer
parte do corpo do jogador, isto será contado como um movimento ilegal e o
adversário marcará um ponto. Se a bola tocar na raquete ou no seu suporte e
depois rolar em qualquer direção dentro ou fora da mesa, isto é considerado
como uma defesa errada. O ponto é atribuído ao adversário. Um jogador
também perde um ponto se deixar cair a raquete, falar durante o jogo ou o
seu telefone tocar.

5 SEGURANÇA
Os jogadores não estão autorizados a usar objectos duros, inabaláveis, ou de
material rígido que, na opinião da equipa oficiante, representem um perigo
para outros jogadores.
Enquanto no campo de jogo, todos os jogadores devem usar um bocal de
proteção certificado pela ADA. Os jogadores são obrigados a usar calças ou
calções sem bolsos, laços de cinto, fechos de correr, ou cordões visíveis.
Calças ou calções com bolsos cozidos profissionalmente são permitidos à
discrição do árbitro do jogo. A menos que os calções sejam de forro duplo, as
calças ou os calções não podem ser batidos ou virados de dentro para fora.

6 CONCLUSÃO
Este desporto é recreativo, divertido e melhora os seus reflexos. Ao praticar o
Showdown, os seus movimentos serão mais ágeis, reagirá mais rapidamente
aos sons à sua volta e será mais fácil para se identificar a direção de onde
eles vêm. Assim, desenvolverá uma nova habilidade que o ajudará na sua vida
quotidiana.

GOALBALL
UM JOGO FEITO
PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
VISUAL

GOALBALL
O Goalball é um desporto exclusivamente para atletas com deficiência visual.
Foi inventado em 1946 para reabilitar veteranos cegos da Segunda Guerra
Mundial e fez a sua estreia paraolímpica em 1976, em Toronto, Canadá.
Jogado dentro de casa, geralmente num campo de voleibol, os jogos
consistem em metades de doze minutos (anteriormente metades de dez
minutos). As equipas alternam lançar ou rolar a bola de uma extremidade da
área de jogo para a outra, e os jogadores permanecem na área da sua própria
baliza tanto na defesa como no ataque.
Os jogadores devem usar o som do sino para julgar a posição e o movimento
da bola. Os óculos permitem aos jogadores com visão parcial competir em pé
de igualdade com os jogadores cegos.

1 MATERIAIS
Goalball
Uma bola de goal é do tamanho de uma bola de basquetebol, oca, pesa
aproximadamente 1,25kg, tem oito buracos, e muitos sinos altos. A localização da bola é
indicada pelos sinos dentro da bola de golo. Várias empresas criaram também uma bola
não oficial com cerca de 0,9 quilos para utilização pelos jogadores mais jovens.
Eyeshades
Todos os jogadores devem usar óculos escuros para garantir que todos estão no mesmo
campo de jogo. Os óculos de esqui são tipicamente uma alternativa de baixo custo e
preferível aos óculos comerciais de golo utilizados por algumas equipas. Embora qualquer
tipo de fita adesiva possa ser usada para cobrir os óculos de esqui, é fundamental que
nenhuma luz possa ser vista através das lentes e das regiões de ventilação quando os
óculos são pressionados contra o rosto.
Manchas nos olhos
Todos os grandes torneios necessitam de adesivos, que são colocados directamente na
cara dos jogadores para evitar que sejam vistos ao longo do jogo. Os adesivos são então
cobertos com sombra de olhos.
Joelho, cotovelo e acolchoamento da anca
Qualquer acolchoamento da sua loja local de artigos desportivos seria suficiente. Embora
o estofamento da anca não seja essencial, a maioria dos jogadores opta por utilizar calças
de hóquei ou de guarda-redes de futebol. Embora a utilização de qualquer uma destas
calças seja aceitável, todos os membros do plantel
devem usar a mesma cor e estilo.

Camisola
As camisas podem ser de hóquei, futebol, andebol, ou qualquer outro tipo, desde que
combinem e tenham números que tenham pelo menos 20 cm de altura e estejam fixados
com segurança tanto à frente como atrás. É vantajoso para os oficiais e para a mesa do
marcador se os numerais forem de cores contrastantes e simples de ler.
Fita e corda de chão
As linhas do tribunal são criadas enrolando fita adesiva à volta do comprimento do cordel.
Isto torna a linha visível (para as autoridades), bem como táctil (para os jogadores). É
assim que a área da equipa e a zona de aterragem são sempre designadas, incluindo a
fronteira, linhas de golo e linhas de bolas altas. Além disso, a área da equipa contém seis
marcas de hash (três na frente, uma de cada lado, e uma na linha da baliza) para ajudar os
jogadores com a direcção. A melhor fita adesiva para o chão do ginásio a utilizar tem duas
polegadas de largura e pode ser encontrada na maioria das lojas de artigos desportivos
locais. A corda (.003 metros de diâmetro) está disponível na sua loja local de ferragens.
Não é recomendada a utilização de fita adesiva no chão porque a danificará; a fita adesiva
de mascaramento também não é recomendada, uma vez que se desfaz facilmente e é
difícil de remover.
Objetivos
Quando o desempenho da sua equipa melhorar, poderá querer considerar a compra de
objectivos para que eles possam praticar. Os golos de baliza podem ser caros, uma vez
que são feitos à medida da atividade e há uma baixa procura dos mesmos. Várias equipas
têm usado PVC para criar objetivos de baixo custo. A baliza mede 9 metros de largura e 1,3
metros de altura.
Campo
O campo de jogo deve ter 18 metros de comprimento e 9 metros de largura para que o
jogo possa ser jogado. O campo é dividido em seis porções par, medindo 3 por 9 metros
cada. A área da equipa situa-se em cada extremo, imediatamente à frente da baliza. Para
além disso, existe a zona de aterragem para cada equipa. As duas porções centrais são
referidas em conjunto como a zona neutra.

2 PESSOAL
Ao contrário de outros desportos, o goalball pode ter mais árbitros no campo
do que participantes. Durante cada jogo, são necessários dois árbitros, assim
como quatro árbitros-redes que permanecem nos cantos do campo para
verificar se a bola bate ou cruza a linha para os golos. Também recuperam a
bola quando esta é lançada para fora dos limites.

Árbitro
Controla todo o jogo; a influência total sobre os jogadores e outros membros
da equipa é mantida até estes saírem do campo de jogo. É-lhes dado um apito
com o qual indicam o início do jogo, os golos, as violações das regras, e para
parar o jogo sempre que o considerem necessário. Durante o jogo, as suas
decisões devem ser seguidas.
Podem suspender o jogo se acreditarem que não existem circunstâncias para
que este continue. (devido ao comportamento das equipas ou dos
espectadores, ou por qualquer outro motivo).
Juízes de Golos
Localizados nos lados de cada uma das balizas, têm a função de assinalar as
balizas levantando a bandeira e dando rapidamente a bola aos jogadores
quando a bola atravessa as linhas do campo.
Guarda-tempo
Controla a duração exacta de cada período de jogo e o intervalo entre
períodos. Controla o tempo de posse da bola por cada equipa, o desconto de
tempo solicitado por cada treinador. São responsáveis pela sinalização
acústica da falta dos 12''.
Artilheiro
Registar o resultado e elaborar a acta do jogo. Anotar o número de
lançamentos. Se não houver marcador, estas tarefas cabem ao cronometrista.

3 JOGADORES
O Goalball é um desporto de equipa jogado dentro de casa por duas equipas.
As equipas são constituídas por seis jogadores, com três no campo em
qualquer momento. Cada equipa tem três jogadores em campo ao longo de
todo o jogo. No goalball, as três posições convencionais são o centro, a direita
e a esquerda. O jogador central é aquele que é o principal responsável pela
defesa, e este é normalmente o seu foco principal. São geralmente o
coordenador da defesa, uma vez que podem detectar qual o jogador
adversário que tem a bola mais precisamente porque estão em quadratura
com a equipa oposta. As alas são tipicamente os jogadores atacantes
primários, permitindo que o homem do centro se concentre na defesa. As suas
principais funções defensivas são manter a bola fora de qualquer canto da
baliza, no entanto, também defendem ligeiramente para o centro.
Os jogadores podem aquecer no lado do campo que defenderiam, mas não
lhes é permitido lançar a bola em direcção ao meio campo da outra equipa.
Se a equipa atirar a bola para o meio campo
adversário, o árbitro emitirá um aviso.
Se a equipa repete a acção, será penalizada
antes do início do jogo (espírito de equipa atitude anti-desportiva).

4 REGRAS
Duração do jogo
O jogo consiste em três partes de 7 minutos (21 minutos no total)com um
intervalo de 2 minutos entre cada parte. Se a equipa não estiver pronta para
jogar após 2 minutos, será atribuída uma penalização por um atraso no jogo.
O cronómetro é parado sempre que ocorrem penalizações. A 5 minutos do
início de cada jogo e 30'' do início de cada parte é dado um sinal sonoro. Os
jogadores que iniciam o jogo devem estar preparados para a verificação dos
tons dos olhos, 90 segundos antes do início do jogo. O tempo entre os jogos
deve ser de pelo menos 5 minutos.
Ao longo do tempo
Se no final do tempo regulamentar o jogo estiver empatado e um vencedor
precisar de ser apurado, as equipas jogarão uma prorrogação de seis (6)
minutos divididos em dois períodos de 3 (três) minutos cada. A equipa que
marcar primeiro é considerada a vencedora e termina o jogo. Há um intervalo
de 3 minutos entre o fim do tempo regulamentar e o início da prorrogação.
Para as horas extraordinárias é feito um novo lançamento de moeda. Se o
empate for mantido no final do período extra, haverá lances livres para
determinar a equipa vencedora.
Lance de Moeda
Antes de iniciar o jogo, o árbitro ou outro oficial designado atira a moeda
para o ar. O vencedor pode escolher o golo que prefere defender ou pode
dizer se prefere atirar ou receber. A escolha da esquerda pertence ao
perdedor. O início da segunda parte inverte as posições do jogo e a situação
do lançamento ou da recepção. Se na moeda atirada um dos representantes
da equipa não estiver presente, esta equipa é sancionada pelo atraso do jogo.
Pontuação
O golo é marcado sempre que a bola está em jogo e passa completamente a
linha de golo. Se um golo for marcado no fim do tempo, esse golo é válido
sempre que toda a bola tenha passado a linha antes de o tempo ter expirado.
O golo não pode ser marcado quando o funcionário está a substituir a bola.
Quando os olhos de um jogador defensivo são movidos da posição por
contacto com a bola lançada, a continuação da jogada é permitida e um golo
é marcado se a bola passar completamente a linha de golo. O vencedor é a
equipa que marcar mais golos no final da partida.

Protocolo do jogo
O árbitro inicia o jogo com o pedido de silêncio e lembra a todos que devem
permanecer em silêncio enquanto a bola está em jogo. O árbitro chama
"centro" e entrega a bola ao jogador mais próximo da posição central da
equipa que inicia o campo. O árbitro apita 3 (três) vezes e dirá "jogar". O
cronômetro começa a contar após o 3º apito e é parado sempre que o árbitro
apita, reiniciado quando o árbitro apita novamente. Na penalidade, o
temporizador permanece parado durante a marcação desta penalidade.
Sempre que a bola precisa de ser reiniciada no campo, o árbitro ou juiz de
linha faz essa substituição pela linha lateral do campo 1,5 m à frente do poste
da baliza mais próximo da saída da bola. Qualquer bola que saia pela linha
lateral, o árbitro dirá "fora". A bola descansa no lado oposto do campo de
onde a bola foi lançada pelo árbitro ou juiz de linha na linha de campo 1,5 m
à frente da travessa mais próxima da saída da bola. O árbitro dirá "jogar" para
que o jogo recomeçe. Regras 5 Goalball Sempre que a bola for reiniciada pelo
árbitro ou juiz de linha na linha 1,5 m à frente da trave, o árbitro apita e diz
"jogar" mesmo que nenhum jogador da equipa tente apanhar a bola. Não é
permitida mais assistência ou orientação no campo - penalidade individual
ou de equipa - atraso no jogo. Após uma situação de penalidade, os
jogadores podem ser redirecionados pelo árbitro. Em qualquer outro
momento, o árbitro precisa de treinar o jogador, é atribuída uma penalidade
individual pelo atraso no jogo. Quando uma bola lançada pára na área de
defesa da outra equipa sem que qualquer jogador lhe toque, é considerada
uma "bola morta". O árbitro chamará uma vez e dirá "Bola Morta". A bola é
devolvida pelo árbitro ou juiz de linha, na linha lateral a 1,5m da frente da
trave mais próxima. Também é considerada uma "bola morta" se a bola
atirada atingir a baliza sem tocar em qualquer jogador e parar na área de
defesa, de ataque ou na primeira metade da área neutra. O apito só é soado
quando a bola está completamente imóvel. Se um membro da equipa
precisar de abandonar a área de jogo por qualquer razão (cuidados médicos,
ajuste de equipamento), isto só é permitido em paragens oficiais e o jogador
não pode voltar atrás até ao final desse período. Cada tempo de jogo
terminará com o apito do árbitro e a palavra "meio tempo". Isto é um sinal de
que o tempo de jogo terminou e os jogadores podem trocar de olhares sem
penalização. (penalidade individual - sombras).
Tempo limite do funcionário
Os árbitros podem indicar "tempo limite oficial" sempre que for necessária
uma interrupção do jogo para assegurar um jogo adequado (por exemplo,
chão molhado, ruído público, verificação de sombras, etc.).

Tempo limite da equipa
Cada equipa tem o direito de fazer 3 vezes pedidos de 45 segundos cada
durante o tempo de jogo oficial e pedir um tempo durante o tempo extra de
jogo (tempo extra). Uma equipa pode solicitar "Time out" se tiver a bola,
quando o tempo de jogo for interrompido qualquer equipa pode solicitá-lo.
Este pedido pode ser feito por qualquer membro da equipa. O "Timeout"
começa quando o árbitro anuncia o nome da equipa que a solicitou. O
segundo cronometrista gravará os 45 segundos e emitirá um sinal sonoro
quando faltarem 15 segundos para que o tempo termine. (o árbitro diz "15
segundos"). Antes do fim do tempo solicitado, poderá haver uma substituição.
Se a equipa solicitar um intervalo de tempo, deve haver pelo menos um
lançamento antes que a equipa possa solicitar um intervalo de tempo ou um
substituto novamente. Se uma equipa solicitar mais de 3 lançamentos
durante o período estatutário do jogo ou mais de 1 durante o tempo extra, é
atribuída uma penalização por atraso do jogo.
Outros
Todos, excepto o árbitro, têm de permanecer em silêncio durante a peça.
Desta forma, os jogadores podem concentrar-se no jogo e ouvir a posição da
bola.

5 SEGURANÇA
A área de atividade é suave e livre de perigos/debris. A área de atividade é
claramente marcada com áreas adequadas fora dos limites. Iluminação e
ventilação adequadas, quando aplicável, são fornecidas instruções para a
utilização da instalação são afixadas Saída de emergência de uma instalação
interior é claramente marcada. Além disso, o pessoal médico é obrigado a
ajudar se for necessário.

COMO
IMPLEMENTAR O
ESPORTE EM SUA
COMUNIDADE

PASSOS PARA ORGANIZAR UM EVENTO ESPORTIVO INCLUSIVO
1. OBTENDO FUNDOS
2. PREPARAR UM RASCUNHO DA DESCRIÇÃO DO EVENTO – CONSULTAR
ASSOCIAÇÕES, PERGUNTAR ÀS ORGANIZAÇÕES CEGAS O QUE SEUS
PARTICIPANTES QUEREM FAZER
3. ENCONTRAR E RESERVAR O LOCAL
4. OBTENHA UMA PERMISSÃO – SE NECESSÁRIO (PLANEJE LIXO, MATERIAL
MÉDICO, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, SEGURANÇA)
5. DEFINA AS REGRAS DO EVENTO (DEFINA QUANTOS PARTICIPANTES POR
EQUIPES, IDADE, CRITÉRIOS DE SAÚDE)
6. ORGANIZE A RESTAURAÇÃO
7. RECRUTAR VOLUNTÁRIOS (SE NECESSÁRIO COM MATERIAL DE
DIVULGAÇÃO), PESSOAL DE SEGURANÇA, RESERVAR SERVIÇO MÉDICO
8. PREPARAR MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO (CARTAZES, ETC.)
9. CHAMANDO
DIFERENTES
ORGANIZAÇÕES,
PROMOÇÃO
–
PARA
ENCONTRAR PARTICIPANTES – QUANDO? - DEPENDE DO ESPORTE E DA
EXPERIÊNCIA DO ORGANIZADOR, O GRUPO-ALVO COM O QUAL ELES
ESTÃO TRABALHANDO GERALMENTE
10. ORGANIZAR INSCRIÇÕES
11. CONTACTO COM ORGANIZAÇÕES DE CEGOS, PESSOAS CHAVE,
CONTACTO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES PARA RECRUTAR TAMBÉM
PARTICIPANTES
COM
VISÃO,
CONVIDAR
AUTORIDADES
LOCAIS,
MUNICÍPIO
12. ALCANCE OS CANAIS DE MÍDIA – EM CIDADES MENORES É MAIS FÁCIL
13. RÁDIO, TV, PODCASTS, TEXTO DIRETO (NÃO FORMATADO), VOCÊ PODE
ENVIAR UMA FOTO COM UM FUNDO ESPECIAL ‘TEXTO ALTERNATIVO’
14. ENVIANDO MENSAGENS PARA PESSOAS QUE SE REGISTRARAM OU
PODEM SE REGISTRAR
15. ESCREVA O ROTEIRO DO EVENTO, DEFININDO OS PAPÉIS (GERENTE DE
EVENTOS)
16. ORGANIZAR UMA REUNIÃO DE INFORMAÇÃO PARA A EQUIPE
(VOLUNTÁRIOS, GUIAS, EQUIPE MÉDICA, EQUIPE DE SEGURANÇA) –
ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO
17. DISCUTA O ROTEIRO DO EVENTO
18. TREINAR A EQUIPE SOBRE COMO APOIAR OS PARTICIPANTES COM
DEFICIÊNCIA VISUAL
19. ENCONTRE E CONTRATE ÁRBITROS
20. OBTENDO O EQUIPAMENTO, MEDALHAS E TROFÉUS
21. LIGAR PARA OS PARTICIPANTES NO TELEFONE – SE NECESSÁRIO
22. ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES
23. VERIFICAR COM OS PARTICIPANTES E FUNCIONÁRIOS SE ESTÁ TUDO OK,
PRONTO
24. ORGANIZAR MESAS NO LOCAL (PARA XADREZ) / ORGANIZAR O
EQUIPAMENTO DE GOALBALL
25. ÁRBITROS VERIFICANDO O LOCAL E O EQUIPAMENTO (NO CASO DE UM
EVENTO ESPORTIVO PROFISSIONAL)
26. CERIMÔNIA DE ABERTURA OFICIAL
27. IMPLEMENTE O TORNEIO
28. CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO OFICIAL
29. DIVULGAR
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