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Látássérültek számára készült játék
Hogyan valósítsd meg a sportot a közösségedben

Photographed by
Felix Manzano

MI AZ
ERASMUS + SPORT
ÉS HOGYAN
MŰKÖDIK?
Az Erasmus+ az Európai Unió programja, amely támogatja az európai
oktatást, szakmai képzést, ifjúságot és sportot.
Az Erasmus+ program számos különböző területen kínál mobilitási és
együttműködési lehetőségeket:
felsőoktatás;
szakoktatás és szakképzés;
iskolai oktatás (beleértve a kora gyermekkori nevelést és gondozást);
felnőttoktatás;
ifjúság;
sport.
Az Erasmus+ a sport területén, a testmozgásban és az önkéntes
tevékenységekben való részvételt segíti elő.
Ezek célja a társadalmi és sporttal kapcsolatos kihívások kezelése. A három
különböző felhívás keretében a program olyan szervezetek számára kínál
lehetőséget, akik ezekkel a kihívásokkal foglalkoznak.
A Sport Sense Projekt a Kis léptékű partnerségek pályázattípus keretében
valósul meg. A Kis léptékű partnerségek célja, hogy elérjék az alulról
szerveződő vagy az Erasmus+-ban kevésbé tapasztalt szervezeteket. Célja a
Programhoz való hozzáférés kiszélesítése a kisebb szervezeti kapacitású
szereplők és a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek számára az
iskolai oktatás, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén.
A Kis léptékű partnerségek hozzájárulhatnak a nemzetek közötti hálózatok
létrehozásához és fejlesztéséhez, valamint a helyi, regionális, nemzeti és
nemzetközi politikák összekapcsolásához. Támogatják továbbá az aktív
európai polgári szerepvállalást, valamint az európai dimenzió átültetését
helyi szintre.

A SPORT SENSE
PROJEKT
RÖVIDEN
A sport kortól, társadalmi státusztól és minden egyéb tényezőtől függetlenül
közös lehetőség, ami összeköt bennünket. A sport az elmére és a testre
gyakorolt jótékony hatása mellett a tevékenységek során szocializációs
készségeket és társas kapcsolatokat is fejleszt. A sportot az informális tanulás
jó eszközének tekintjük, ami segíti az egyén testi és szellemi fejlődését abban
a közösségben, amelyhez tartozik.
A Sport Sense Projektben a résztvevők együttműködését szeretnénk javítani
sporteseményekkel, melyeken látássérültek és ép látásúak együtt sportolnak.
A projekt célja, hogy hidat képezzen a sporton keresztül a látássérült
embereknek, és jobb esélyt kínáljon számukra a közösségbe való
beilleszkedésre.
A Sport Sense projekt célja, hogy a sporton keresztül kapcsolatot teremtsen a
a látássérült személyek és a társadalom többi tagja között.
A projekt innovációját az a törekvés adja, hogy új élményeket nyújtson a
célcsoportnak. A projekt két részből állt: kidolgozásra került egy Útmutató,
illetve egy Hangoskönyv.

Útmutató
Az Útmutató azoknak szól, akik a környezetükben a látássérültek számára
szeretnének sportolási lehetőségeket teremteni. Az útmutatónak a szerepe
nem más, mint tájékoztatni és inspirálni az embereket. A könyvvel olyan
általunk kipróbált módszert szeretnénk kínálni a szakembereknek, amit saját
környezetükben megvalósíthatnak. A kézikönyv bemutatja a projektet, a
vakokkal használható munkamódszereket, a látássérültekhez igazítható
sporttevékenységeket és azt, hogy hogyan lehet ezeket adaptálni, mik az
ezekhez szükséges eszközök, illetve milyen szabályokat és biztonsági
előírásokat szükséges figyelembe venni.
Összefoglalva, a könyv egy teljes körű útmutató
az olvasók számára, amiben lépésről lépésre
végigvezet egy látássérültek számára
létrehozott eseménye szervezésén
és megvalósításán.

Az Útmutatóval szeretnénk megkönnyíteni a látássérült személyek számára
szervezett sporttevékenységek megtervezését. Emellett pedig információt
nyújtani mindazoknak, akik előzetes szaktudás nélkül kezdeményeznék
sportesemények indítását látássérült emberek számára. Szeretnénk, ha ez az
útmutató világszerte eljutna a szakemberekhez (pl. ifjúságsegítőkhöz) és
szervezetekhez, hogy releváns információkkal segítsük és támogassuk őket a
látássérült személyek számára szervezett sportesemények megvalósításában.
Hangoskönyv
Célcsoportunkat látássérült személyek is alkotják, akik számára - tekintettel
olvasási nehézségeikre - az útmutató hangos formátumra való adaptálásával
szeretnénk megkönnyíteni az információhoz való hozzáférésüket.
A partnerszervezetek önkéntesei felvették és fejezetekre tagolták a
hangoskönyvet, hogy megkönnyítsék a hallgatási folyamatot.
A projekt révén a következőket tűztük ki célul:
Összesen 100 látássérült személy bevonása a sporttevékenységekbe 12
hónapon keresztül, akik Romániából, Lengyelországból, Magyarországról,
Portugáliából és Észak-Macedóniából származnak.
Legalább
100
Romániából,
Lengyelországból,
Portugáliából,
Magyarországról, Észak-Macedóniából származó látássérült személy
társadalmi
befogadásának
növelése
12
hónapon
keresztül
sporttevékenységek segítségével.
Egy sporttevékenységeket bemutató Útmutató létrehozása látássérült
emberek számára, amit bármely más szervezet vagy segítő csoport
terjeszthet.

SPORT SENSE
PROJEKTBEN
RÉSZTVEVŐ
PARTNEREK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ezt az útmutatót öt partnerszervezet dolgozta ki a Sport Sense Projekt
keretében, öt különböző európai országot képviselve. Mindegyik partner
hozzájárult az idő során felhalmozott tapasztalataival, erőforrásaival és
tudásával ahhoz, hogy a projekt eredményes legyen. A partnerek közösen
dolgoztak, és a legjobb gyakorlatok megosztásával, illetve különböző
sporttevékenységek tesztelésével járultak hozzá ehhez az útmutatóhoz, ami
világszerte más szervezeteknek is segítséget nyújt.
Ismerjük meg az öt részt vevő szervezetet.

ROMÁNIA
A Scout Society (Cserkész Szövetség) 2011-ben alakult. A szervezet célja, hogy
a sporton keresztül ösztönözze az önkéntességet és hozzájáruljon a helyi
közösségek fejlődéséhez, különösképpen az ifjúság neveléséhez informális
oktatási módszerek segítségével.
A szövetség célja, hogy segítse a fiatalokat mind személyes, mind szakmai
fejlődésükben, bevonva őket a társadalomba és saját helyi közösségeikbe. A
szervezet különböző témájú projekteken tevékenykedik, mint például sport,
egészség, multikulturalizmus, tolerancia másokkal szemben, diszkrimináció,
foglalkoztathatóság növelése, vagy pályaorientáció. A megalapítás óta szem
előtt tartják azt a célt, hogy a fiatalok fejlődjenek, és a társadalom aktív
résztvevőivé váljanak, akik megőrzik és megosztják másokkal az európai
értékeket
(egység,
kommunikáció,
tolerancia,
szolidaritás,
tisztelet,
egyenlőség, kommunikáció, pluralizmus, béke, demokrácia, szabadság).
Az elmúlt években a szervezet jelentős nemzetközi együttműködést alakított
ki. Jelenleg Horvátország, Csehország, Spanyolország, Szlovénia, Bulgária,
Magyarország, Lengyelország, Törökország, Litvánia és sok más ország
szervezeteivel áll partnerségben. Jelentős számú projektet és önkéntes
tevékenységet, ifjúsági cserét, stratégiai partnerséget valósított meg, amikben
több mint 2000 fiatal vett részt Románia különböző közösségeiből.

LENGYELORSZÁG
A WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) az első nem
állami fenntartású felsőoktatási intézmény Közép-Lengyelországban, amely
egészségügyi és orvosi tanulmányokat, valamint üzleti és pedagógiai,
pszichológiai, dietetikai, nevelési és társadalomtudományi karokat kínál. A
világszínvonalú iskolai létesítmény és a kiemelkedő képzési légkör, amelyet a
magasan képzett és legkiválóbb szakemberek, gyakorlati szakemberek és
egyetemi tanárok támogatnak. Ez garantálja az egyedülálló és ambiciózus
tantervet, az elméleti tudást és a szakmai életben nélkülözhetetlen gyakorlati
készségeket. A diákokat megtanítják arra, hogy hogyan használják a
megszerzett készségeket és ismereteket, valamint arra, hogy folyamatosan
fejlesszék személyes képességeiket és szakmailag sikeressé váljanak.
A WSBINOZ számos kutatást és oktatási projektet folytat, illetve
együttműködik különböző oktatási, képzési, egészségügyi, sporttal és
vállalkozással kapcsolatos intézményekkel. Helyi és regionális szinten is aktív
a konferencia- és műhelyszervezés, a szociális munka és a közösségek
felkutatása terén. Kiemelkedő és jól képzett vezetők, elszánt diákok és
akadémikusok garantálják a sikeres fejlődést és a különböző tematikus
projektekben való részvételt. E projektek új ötletek és szolgáltatások
kifejlesztésével, tantervépítéssel, tanfolyami tananyagok előkészítésével és
terminológiájuk
kidolgozásával
kapcsolatos,
tematikus
tanfolyamok
anyagainak
és
terminológiájának
kidolgozásával
és
hasonlókkal
kapcsolatosak.

ÉSZAK-MACENÓDIA
A Veles hegyi klub fiatal tagjainak egy csoportja alakította az Azot Hegyi
Sportklubot abból a célból, hogy saját elképzeléseiket és céljaikat
megvalósíthassák, illetve tudásukat és képességeiket fejlesszék. Mindemellett
hajtotta őket a vágy, hogy nagyobb számú eseményeken vegyenek részt, és
találkozókat, valamint előadásokat szervezzenek a Tájékozott Polgárok és
Diákok részvételével.
Az új klubban létesült tagsággal minden tagnak jogában áll kifejezni és
megvalósítani elképzeléseit, ha azok összhangban vannak az egyesület
alapszabályával. A tagoknak joguk van tudásuk és képességeik fejlesztésére,
számos eseményen való részvételre, emellett feladatuk a hegymászás
népszerűsítése. Minden tevékenységet, főként a könnyű túrákat promóciókkal
és előadásokkal töltenek meg az egyesület tagjai azzal a céllal, hogy minél
több polgárt gyűjtsenek össze és új fiatal munkatársakat toborozzanak.
A klub tagjai törekszenek rá, hogy hegyi ismeretekkel és készségekkel
képezze a közösséget, illetve népszerűsítse a szabadidő természetben való
eltöltését és a túrázást, ezzel hozzájárulva az egészséghez, illetve fizikai erő
fejlesztéséhez.
A klub fő érdeklődési területe a fizikai aktivitás, amelyet az egészség, a jó
közérzet és az egészséges életmód elősegítésének eszközeként használunk.
Határozottan hisznek abban, hogy a sporton keresztül egészségesebb és
összetartóbb társadalom hozható létre.
A sport hasznos nevelési eszköz a közösségépítés, az integráció, az elfogadás,
az emberi jogok és az egyenlőség előmozdítása szempontjából. A szervezet
véleménye szerint a túrázás, a szabadtéri tevékenységek, a sport és az oktatás
elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, melyek legerősebb kapcsolódási
pontja az informális oktatásban található.

MAGYARORSZÁG
A Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért (BAIS) egy önkéntes alapú,
fiatalok által vezetett nonprofit szervezet, amelynek küldetése a testmozgás,
az aktív életmód, a kultúrák közötti megértés, a szolidaritás és a társadalmi
részvétel előmozdítása a sporton alapuló informális oktatáson keresztül. 2015től 2017-ig Budapesti Nemzetközi Sportegyesület (ISAB) néven, fiatalok
informális csoportjaként folytatták tevékenységünket. 2017 decemberében
nonprofit egyesületként jegyezte be a szervezetet a budapesti bíróság.
A szervezet elsődleges célja a fizikai aktivitás, az egészséges életmód és az
alulról szerveződő sporttevékenységekben való részvétel népszerűsítése a
fiatalok körében, származástól és társadalmi helyzettől függetlenül. A
célcsoportot nemzetközi és magyar diákok, fiatal szakemberek és hátrányos
helyzetű fiatalok alkotják. Sport- és szabadidős tevékenységek, ifjúsági
csereprogramok és képzések szervezésével tanulási mobilitási lehetőséget
teremt a fiatalok számára, valamint erősíti a fiatalok közötti kölcsönös
megértést és barátságot.
A szervezet másodlagos célja, hogy összekapcsolja a helyi sportklubokat és
alulról jövő kezdeményezéseket a Budapesten élő külföldiekkel, és
tájékoztatást nyújtson a városban zajló sporttal kapcsolatos eseményekről. A
BAIS fiatal önkéntesekre épít. Sokan közülük a Magyar Testnevelési Egyetem
hallgatói, mások pedig a szabadidős sporttevékenységek vezetésével
foglalkozó fiatal szakemberek.
A BAIS-t olyan fiatalok hozták létre, akik jelentős nemzetközi tapasztalattal
állnak a hátuk mögött. Szervezetük erős multinacionális kapcsolatokkal és
számottevő
tapasztalattal
rendelkezik
a
nemzetközi
projektmenedzsmentben. A sportot társadalomfejlesztési célokra használják
fel, a sporton keresztül elősegítik a társadalmi befogadást, a szolidaritást, a
kölcsönös megértést és az aktív állampolgárságot. Önkéntes tagjaik Európa
szerte részt vettek különböző ifjúsági és sporttal kapcsolatos képzéseken,
szemináriumokon, tanulmányutakon és ifjúsági csereprogramokon. Egyes
tagjaik aktívan részt vettek nemzetközi ifjúsági csereprogramok és képzések
szervezésében,
amelyek
során
fejlesztették
projektmenedzsment
képességeiket.

PORTUGÁLIA
A FAJUB - Federation of Youth Associations of Braga egy olyan szervezet,
amely politikailag képviseli a Braga körzet ifjúsági egyesületeit helyi, országos
és nemzetközi szinten. A FAJUB fő szerepe, hogy az ifjúsági egyesületeket a
városi és nemzeti tanácsok ülésein képviselje, és hogy megvédje a mozgalmak
érdekeit a közhatalmi és a politikai erőkkel szemben. Ez a szerep lehetővé
teszi az aktív részvételt az ifjúságpolitika és általában az ifjúsági egyesületi
mozgalom meghatározásában.
A FAJUB tevékenységi tervében szerepel a tagegyesületek találkozóinak,
képzési
és
sportrendezvényeinek
fejlesztése,
a
jó
munkamódszerek
megosztásának ösztönzése, az informális oktatás alkalmazása, a fiatalok
készségeinek fejlesztése, valamint egy aktív, toleráns és támogató közösség
építése.
A FAJUB a régió ifjúsági mozgalmának fejlesztése érdekében ki kívánja emelni
az egyesületek szerepének fontosságát a bragai fiatalok informális oktatásán
keresztül.

LÁTÁSSÉRÜLT
SZEMÉLYEK

LÁTÁSKÁROSULTAK
Az ARVO adatai szerint 2020-ban 7,79 milliárd ember élt a Földön, akik közül
világszerte több mint 2,2 milliárd embernek van valamilyen látáskárosodása
és közülük körülbelül 49,1 millióan vakok.
Az Egészségügyi Világszervezet a látáskárosodást a Betegségek Nemzetközi
Osztályozása 11 (2018) szerint két kategóriába sorolja: távoli vagy közeli
látáskárosodás.
Távoli látáskárosodás:
Enyhe - 6/12 és 6/18 közötti látásélességnél rosszabb látásélesség.
Közepes - 6/18-tól 6/60-ig romló látásélesség.
Súlyos - 6/60-tól 3/60-ig romló látásélesség.
Vakság - 3/60-nál rosszabb látásélesség.
Közel látáskárosodás:
Közeli látásélesség rosszabb, mint N6 vagy M.08 40 cm-en.
A látásproblémákkal küzdő személyek osztályozására használatos kifejezések:
"csökkent látóképességű", "gyengénlátó", "látássérült", "jogilag vak" és
"teljesen vak".
A látáskárosodás fő okai a következők:
fénytörési hibák
szürkehályog
az életkorral összefüggő makuladegeneráció glaukóma
diabéteszes retinopátia szaruhártya-áttetszés
trachoma

A LÁTÁSVESZTÉSRŐL
A látáskárosodás megélése az élet számos különböző aspektusától függ.
Rendelkezésre
állnak-e
prevenciós
és
kezelési
módszerek
látásrehabilitációs szolgáltatások? Milyen a környezet?
Mennyire problémás az épületekbe való bejutás vagy a közlekedés?
Van valamifajta tájékoztatás a mindennapi élet során?

vagy

A látássérült kisgyermekeknél a motoros, nyelvi, érzelmi, szociális és kognitív
fejlődés később indulhat el. Továbbá a jelenlegi oktatási rendszerekben amelyek többsége nincs felkészülve teljesen a látássérült és vak gyermekek
speciális igényeire - sok látássérült gyermek tanulmányi eredménye
alacsonyabb szintet ér el. A látássérülés a felnőttek életére is hatással van,
mivel alacsonyabb a foglalkoztatottsági és termelőképességi megoszlás,
valamint magasabb a depresszió és szorongás előfordulási aránya. A
társadalmi elszigeteltség, az esések és törések nagyobb kockázata, valamint a
járási nehézségek miatt a látássérültek nagyobb valószínűséggel kerülnek idő
előtt ápolási vagy gondozási otthonokba.
Sok látássérült vagy vak ember képes önállóan utazni. A gyakran használt
útvonalak megtanulhatóak és begyakorolhatóak. Az utasok tájékoztatása
piktogramok segítségével lehetséges. Egyes vak személyek kiképzett
vakvezető kutya támogatásával közlekednek. A GPS vagy más tájékozódási
eszköz segítségként használható a közlekedés során. A tapintható burkolatok
és a hallható közlekedési jelzések támogatják a vakok mobilitását. Idővel a
legtöbb vak személy kialakítja saját alkalmazkodási stratégiáit a személyes és
szakmai élet minden területén.

A KÖZÖSSÉG
Mint már említettük, a társadalmi elszigeteltség szorongást, sőt depressziót is
okozhat, ezért - mint mindenki más esetében - a látássérült és vak emberek
esetében is nagyon fontos a társadalmi integráció. Mint minden kisebbségi
csoportnál, itt is felmerül a legtöbb szakemberben a kérdés: vajon a
szegregált vagy az integrált rendszer előnyösebb a célcsoport számára? Míg
egy szegregált környezetben a látássérült és vak emberek általában
különleges figyelmet kaphatnak, és olyan szakemberekkel dolgozhatnak
együtt,
akik
speciális
tudással
és
készségekkel
rendelkeznek
az
oktatásuk/munkájuk/stb.
támogatására,
addig
olyan
kortársakkal
is
találkozhatnak, akikhez könnyebben kötődnek a hasonló tapasztalatok és a
mindennapi életükben is felmerülő kihívások miatt. Ezzel szemben a
befogadó környezet egy reprezentatívabb képet fest a társadalomról, és ha a
különböző társadalmi csoportok bizonyos igényeit elismerik és kielégítik, a
szociálisan sokszínű közösségben való tanulás/munka/stb. magasabb szinten
támogathatja a társadalmi befogadás folyamatát.
Az integráció formái az iskolákban:
Spontán integráció: a gyerekek együtt tanulnak egy osztályban, de a
sajátos nevelési igényű gyerekek igényeit nem ismeri el és nem teljesíti a
gyógypedagógus.
Helyi integráció: egy speciális osztályteremben elkülönítve foglalkoznak a
speciális igényű gyermekekkel egy olyan iskolában, ahol látó diákok is
tanulnak.
Társadalmi integráció: a látássérült diákok együtt vesznek részt az iskolán
kívüli tevékenységekben a látásprobléma nélküli diákokkal, azonban
különböző osztályokban tanulnak.
Funkcionális integráció: a látó és vak diákok a legtöbb tanórai és iskolán
kívüli tevékenységben együtt vesznek részt.
Ez azt jelenti, hogy a társadalmi integrációnak több formája és szintje van.
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bár a vak diákok ugyanolyan
osztályokba és iskolán kívüli foglalkozásokra járnak, mint látó társaik, aligha
tanulnak egymástól, és nem biztos, hogy kapcsolatot teremtenek, hogyha a
körülmények - például speciális oktató, speciális eszközök és felszerelések, az
épület kialakítása - nem áll rendelkezésre.
A társadalmi befogadás definíciója alapvetően a társadalmi integráció
legmagasabb szintjét jelenti, azt, hogy minden résztvevő életkorától,
képességeitől, származásától, nemétől stb. függetlenül a saját szintjén és a
saját módszereivel együtt vehet részt ugyanazon projekten, játékon vagy
ugyanazon téma közös tanulmányozásán.

Amikor a látássérült és vak emberek számára szociálisan befogadó
környezetet hozunk létre, fontos, hogy figyelembe vegyük sajátos igényeiket,
illetve hogy eszközöket biztosítsunk számukra a tevékenységekben való
részvételhez.
A speciális eszközök támogathatják az interakciókat és a mindennapi
élettevékenységeket, például a Braille-írásos könyvek, hangoskönyvek,
szövegről beszédre váltó számítógépes programok, az e-könyv olvasók és
további elektronikus programok. Az inkluzív környezet kialakításakor különös
figyelmet fordíthatunk a helyszínre, a bútorokra és a helyiségek
elrendezésére. A vezetők támogathatják azokat, akiknek szüksége van rá.
Ideális lenne, ha a vakvezető kutyák minden nyilvános helyre bemehetnének.
Sportesemények során a legfontosabb, hogy a játékszabályokat a különböző
képességekhez kell igazítani, hogy mindenki részt vehessen bennük, és
élvezhesse a játékot, függetlenül a látássérüléstől, miközben senkinek sem
kell korlátoznia magát. Így a fair play szabályok olyan környezetet
biztosítanak, ahol különböző képességű emberek fair módon, egyenlő
esélyekkel versenyezhetnek egymással.

A SPORT
JÓTÉKONY
HATÁSAI

FIZIKAI ELŐNYÖK
A sport és a testmozgás számos előnnyel jár minden résztvevő számára,
mindemelett az egyénre gyakorolt jótékony hatása is korlátlan. A
látássérültek körében a sportban és testmozgásban való részvétel nagyon
fontos, mert lehetővé teszi számukra, hogy beilleszkedjenek a társadalomba,
kapcsolatot teremtsenek társaikkal, miközben nem maradnak ki semmiből. A
látássérült egyének a sportolás számos előnyét tapasztalhatják, mint például
az általános egészségi állapot javulása, a társadalmi beilleszkedés, az
egyensúlyérzék és a motoros képességek fejlesztése, a kommunikáció javítása
és az együttműködési készségek fejlesztése. Ezek a készségek a mindennapi
élethez elengedhetetlenek.
A sport/fizikai aktivitás számottevő jótékony hatással van az általános
egészségre, mivel az egészség minden válfajára nézve változatos előnyökkel
jár. Először is javítja az erek egészségét azáltal, hogy csökkenti a nyugalmi
pulzust és a vérnyomást. A sportot integrációs lehetőségként alkalmazzák a
fizikai és pszichológiai károsodással élők számára, mivel lehetővé teszi a
társas interakciót és a kortársakkal való kapcsolódást.
A sport mindenki számára lehetővé teszi, hogy társaival együtt mozogjon,
baráti kötelékeket kötve egy közös érdeklődésre, vagy hobbira támaszkodva.
Az egyensúlyérzék és a motoros képességek fejlesztése a látássérültek
számára
kulcsfontosságú
terület,
ami
nagy
hatással
van
a
függetlenségre/autonómiára,
az
alkalmazkodóképességre
és
az
életminőségre. A finommotoros képességek sport során történő fejlődése a
mindennapi élet tevékenységeiben, például az írásbeli feladatokban javuló
tendenciát eredményez. Azt találták, hogy azok, akik fejlesztik a motoros
készségeiket, és úgy vélik, hogy csoporttársaikra támaszkodva sokkal jobbak,
szívesebben vesznek részt fizikai aktivitást igénylő játékokban. Ezzel
érintettek lesznek a kortárs csoportokban, és valószínűbb, hogy részt vesznek
művészeti és sporttevékenységekben is. A kutatás azt vizsgálta, hogy a
csecsemőkori fizikai aktivitás segít fejleszteni a motoros készségeket,
amelyekről kisgyermekkorban úgy gondolják, hogy kapcsolatban állnak a
különböző
egészségügyi
eredményekkel,
mint
például
a
daganatos
betegségekre való ellenálló képességgel, és a kognitív fejlődéssel.
A kommunikáció kulcsfontosságú képesség, amire mindenkor szükség van. A
látássérült
személyeknek
számos
alternatív
lehetősége
van.
Annak
felismerése, hogy minden személy másképpen kommunikál, és ennek
elfogadása könnyűvé teszi az aktivitásokba való bevonódást.

A csapatmunka kapcsolódik a befogadáshoz, a magabiztos társadalmi
beilleszkedéshez és a társak közötti interakcióhoz. Egyúttal segít a
kommunikációs készségek fejlesztésében a támogató csapat, a látássérült
emberek és a csapatuk/társaik között.
Sok sportágat úgy alakítottak ki, hogy a fogyatékkal élők is részt vehessenek
bennük, mint például az úszás és a labdarúgás, de vannak olyan sportágak is,
amelyeket kifejezetten a speciális fogyatékkal élők számára hoztak létre,
mint például a látássérülteknek szánt góllabda. Ez utóbbi a fittség és a
kiegyensúlyozottság mellett számos fizikai és pszichológiai javulást idéz elő.

PSZICHOLÓGIAI ELŐNYÖK
A testmozgás sokkal több, mint az aerob kapacitás és az izomtömeg. A
testmozgás javíthatja a fizikai egészséget és fizikumot, csökkentheti a
derékbőséget, javíthatja a szexuális életet, és a várható életkort is növelheti.
Azonban nem ezek azok az okok, ami az emberek többségét aktivitásra
ösztönzik.
Azok az emberek, akik napi szinten sportolnak, sok esetben azért teszik ezt,
mert jó közérzetet nyújt számukra. Több energiájuk van egész nap, jobban
alszanak éjszaka, jobb a memóriájuk, nyugodtabbak és optimistábbak
önmagukkal és az életükkel kapcsolatban. Emellett számos gyakori mentális
egészségügyi probléma hatékony kezelési módja is.
A rendszeres testmozgás kedvező hatással lehet a depresszióra, a szorongásra
és az ADHD-ra (figyelemhiányos hiperaktivitási zavar). Emellett csökkenti a
stresszt, javítja a memóriát, elősegíti az alvást és javítja az általános
közérzetet. Nem kell fitneszrajongónak lenni ahhoz, hogy élvezzük az
előnyöket. A kutatások szerint már kis mennyiségű testmozgás is jelentős
hatást gyakorolhat. A testmozgást eszközként való használata a mentális
egészségügyi problémák kezelésére tanulható. Növelhetjük az energiánkat,
hozzáállásunkat megváltoztathatjuk, és többet hozhatunk ki az életből,
függetlenül a koruntól vagy a fittségi szintünktől.
Szorongás és depresszió megelőzése
A testmozgás a vizsgálatok szerint javítja a hangulatot és csökkenti a
szomorúság és szorongás tüneteit. Az endorfin, azaz a test híres "jó közérzet"hormonja, amelyet az agy és a gerincvelő termel, és ami a boldogság és az
eufória érzését segíti elő, testmozgás hatására megsokszorozódik. Már a hét
folyamán végzett szerény aktivitás is jelentősen csökkentheti a szomorúságot
és a szorongást, ezért egyes orvosok azt javasolják,
hogy mielőtt gyógyszerekhez folyamodnánk,
kezdjünk el egy edzéstervet kialakítani
ezekre a problémákra.

Stresszcsökkentés
A testmozgás másik mentális előnye, hogy csökkenti a stressz-szintet, ami
mindannyiunkat boldogabbá tehet. A pulzusszám növelése valóban
gyógyíthatja a stressz okozta agykárosodást azáltal, hogy fokozza az olyan
neurohormonok szintézisét, mint a noradrenalin, ami nemcsak a hangulatot
javítja, hanem a stresszes élmények által okozott blokkot is oldja. A
testmozgás hatására a szervezet szimpatikus és központi idegrendszere is
kommunikál egymással, ami fokozza a szervezet általános képességét a
stresszre való reagálásra.
Az önbecsülés és az önbizalom javulása
A rendszeres testmozgás számos fizikai cél elérésében segíthet, például az
állóképesség fokozásában, a testsúly csökkentésében és az izomtónus
fejlesztésében. Mindezek együttesen nagyobb önbecsülést - és az ezzel járó
önbizalmat - eredményezhetik. Lehet, hogy nem azért kezdünk sportolni,
hogy a testre jobban simuló ruhákat vegyünk, vékonyabb testet vagy olyan
képességeket érjünk el, hogy kifulladás nélkül hegyeket másszunk meg, de ez
gyakran azelőtt megtörténik, hogy egyáltalán tudatában lennénk. Ez csak egy
a számos fizikai aktivitás előny közül, amely javítja az emberek testét, elméjét
és lelkivilágát.
Jobb alvás
A testmozgás segíthet abban is, hogy jól aludjunk, ha alvásproblémáink
vannak. A testmozgás megemeli a testhőmérsékletet, ami nyugtató hatással
lehet az elmére, ez kevesebb bárányszámlálást és több alvást eredményez. A
testmozgás segíti a cirkadián ritmus, a testünk belső ébresztőórájának
szabályozását is, ami befolyásolja, hogy mikor érezzük magunkat fáradtnak
és mikor ébernek. (Bár a fokozott alvás a testmozgás pszichológiai előnye, az
alvásszakértők azt tanácsolják, hogy lefekvéshez közeledvén már ne
sportoljunk.)
Az agyteljesítmény növelése
A testmozgás számos módon javítja az agyi teljesítményt, az intellektus
növelésétől kezdve a memória javításáig. Az egereken és embereken végzett
vizsgálatok szerint a kardióedzés új agysejteket hoz létre (ez a folyamat
neurogenezis néven ismert) és javítja az általános agyi teljesítményt. Emellett
segít megelőzni a kognitív hanyatlást és a memóriavesztést azáltal, hogy
erősíti a hippokampuszt, az agynak azt a területét, amely a memóriáért és a
tanulásért felelős. A fizikai aktivitás a tanulmányok szerint növeli a
kreativitást és a szellemi vitalitást is. Ha tehát inspirációra vágyunk, menjünk
el sétálni vagy kocogni.

SZOCIÁLIS ELŐNYÖK
A fogyatékossággal élő embereknek különleges igényeik vannak, emellett
pedig szükségét érzik a függetlenségnek, a csoporttagságnak és a társadalmi
elfogadásnak.
A sport keretet ad az azonos szükségletekkel és problémákkal küzdő emberek
közötti kapcsolatteremtéshez, és segít új barátokat szerezni. Azáltal, hogy
olyan emberekkel kerülnek kapcsolatba, akik nap mint nap ugyanolyan
nehézségekkel szembesülnek, a fogyatékkal élők érezhetik, hogy nincsenek
egyedül, és könnyen megoszthatják tapasztalataikat.
A fogyatékkal élők önbecsülése gyakran alacsony, hajlamosak a depresszióra
és az elszigetelődésre, de a fizikai aktivitás helyreállíthatja bennük, hogy
értékesnek érezzék magukat.
Gyakran nincs jobb megoldása az új barátok szerzésének, mint csatlakozni
egy sportcsapathoz és bármilyen sportot űzni. Különböző területekről,
különböző hátterű és kultúrájú barátokra lehet így szert tenni. A
sporttevékenységeket végzők toleranciát és elfogadást gyakorolnak, és
megtanulnak kapcsolatot építeni egy másik, az ismert klikkjükön kívül álló
társsal. Legfőképpen pedig azt fogják érezni, hogy tartozni tudnak valahová,
és egy nagy baráti társaságot építhetnek ki.

Önbizalom és kommunikáció
A sport csodálatos eszközként szolgál az önkifejezésre is. A jó edző arra
ösztönzi sportolóit, hogy ne csak csapatcélokat, hanem egyéni célokat is
kitűzzenek maguk elé. Amikor felismerik a képességeik fejlődését és
mérföldköveket érnek el, önbizalmat nyernek. Ez fokozza a közérzetüket,
inspirálja és motiválja őket, hogy a legjobbat próbálják kihozni magukból.
A csapatsportokban való
találkozunk, akik hamar
érdeklődés összehozza az
pályán kívülre is átviszi a
közeggé válnak.

részvétel azt jelenti, hogy olyan csapattársakkal
a barátainkká válhatnak. A sport iránti közös
embereket. Mindenki, aki a pályán barátkozik, a
barátságát. A csapattársak pedig idővel támogató

A sporton keresztül az ember fejlesztheti a kommunikációs készségeket,
mivel az kulcsfontosságú szerepet tölt be egy jól működő csapat
fenntartásában. A kommunikáció nem korlátozódik a beszédre, hanem a
nonverbális jelzések értelmezéséről és az aktív figyelemről is szól.

Csapatmunka és felelősségvállalás
A csapatmunkára való készség értékes szociális készség, amelyet a
látássérültek a felnőttkorukban is hasznosítanak. A sporton keresztül
megtanulják a kooperációt és azt, hogyan lehet jól együttműködni másokkal,
mely a magánéletre is hatással van barátokkal, kollégákkal való időtöltés és
munka során. A sportcsapatok tagjai kevésbé hajlamosok önző módon
cselekedni. Az ember jobb döntéseket hoz, mert tudja, hogy tettei hatással
lehetnek a csapatra. A felelősséggel együtt a hatékony időgazdálkodási
készségek is kialakulnak - melyek szintén egész életük során kamatoznak.
Közösségtudat
Mindazok, akik sportolnak, erősebb önismerettel rendelkeznek, és kialakul
bennük a közösséghez tartozás érzése. Felismerik, hogy a sport összehozza a
családot, a barátokat és a szomszédokat. A sport erősebb kapcsolatokat és
jobb szociális interakciókat épít a résztvevők között - a szülőket, edzőket, a
csapattársakat és a szurkolókat is beleértve.
A társas interakciók a baráti társaságok kiépítésén keresztül növelik az
önbecsülést, ami lehetővé teszi az egyének számára, hogy önállóan fejlesszék
személyiségüket és eredményeiket.

KÖZÖSSÉGBEN
VÉGEZHETŐ
SPORTOK

ÍJÁSZAT
Az íjászat nyílvesszővel történő lövés/nyilazás, ami élő (vadászati szándékkal),
vagy élettelen célpontokra is történhet.
A nyílvesszővel történő lövés prehisztorikus idők óta a háború és a vadászat fő
fegyvere volt az egész világon Ausztráliát leszámítva. Az ókori egyiptomiak és
görögök a katonai célú nyilazás mellett a szabadidős íjászatot is gyakorolták.
A
modern
korban
elsősorban
versenysportként
és
szabadidős
tevékenységként szerepel. Az íjászatban részt vevő személyt általában
nyilasnak vagy íjásznak nevezik.
A látássérült íjászat nem különbözik a látó íjászattól. Mindannyian íjat és
nyilakat használunk, és célba lövünk. A különbség az, hogy mivel nem
mindenki látja a célt, egy más típusú céltáblát használunk, amelyet
"tapintható céltáblának" neveznek. Az első dolog, amit minden íjásznak meg
kell tanulnia, az a saját és mások biztonságára való figyelem. Mivel a vak
íjászok nem látják, hogy van-e valaki közöttük és a célpontjuk között, soha
nem szabad egyedül lőniük.
Ha látássérült személy vagy, vagy ismersz valakit, aki látássérült, akkor
mindenképpen kezdjetek egy íjászklubban.

1 ESZKÖZÖK
Íj
Az íj az a fegyver, amellyel az íjász nyilakat lő a célpontra. A múltban állatok
vadászatára használták, illetve háborúkban is előkerült. Manapság szabadidős
tevékenységre és sportolásra használjuk.
Célpont
A célpont egy tárgyból vagy egy papírlapból áll, amelyen az adott terület
eltalálásának
nehézségi
szintjei
vannak
feltüntetve,
meghatározó
szimbólumokkal.
Védőháló
A céltábla mögé helyezett hátsó háló, ami megállítja azokat a nyilakat amik
elkerülik a céltáblát. Soha ne felejtsük el, hogy olyan fegyverről van szó, amely
könnyen megsebesítheti, sőt meg is ölheti az embereket és az állatokat.
Felelősek vagyunk a tetteinkért, és amikor íjjal lövünk, ezt szem előtt kell
tartani. A biztonsági okok mellett a hátsó hálóval sok időt is meg lehet
takarítani, amit egy eltévedt nyílvessző keresése elvinne. Különösen akkor, ha
nagyobb nyílt téren, például mezőn vagy erdőben lőnénk.
Alkarvédők
A karvédő lesz a legjobb barátunk, amikor
belekezdünk ebbe a sportba.
Enélkül csúnya zúzódásokat tapasztalhatunk
az íjat tartó kar alsó részén.

Ujjvédő
Ez egy bőr- vagy ruhadarab, ami csak a zsinórral érintkező ujjbegyeket
takarja. Nagyon hatékony módja ez az ujjak védelmének, ugyanakkor nem kell
sok pénzt költeni erre a felszerelésre. A lapok kicsik, ezért könnyen
magunkkal lehet vinni.
Mellkasvédő
A mellkasvédőnek két fontos funkciója van.
Egyrészt védi a mellkast a súlyos sérülésektől. Ne feledd, hogy az íj húrja sok
energiát tárol. Amikor elengeded a húrját, az hihetetlen sebességgel ugrik
előre, és az energia átadódik a nyílvesszőnek, hogy az a cél felé repüljön. Ez az
energia még mindig a húrban van, amikor a tested mellett elhalad. Ha a húr
eközben eltalálja a mellkasodat, súlyosan megsérülhetsz. Emellett a
mellkasvédőnek van egy másik funkciója is: az íjászat elsősorban szabadtéri
sport, ahol a szeles, viharos időjárás eleve megnehezíti a célba találást
nagyobb távolságokról, ezért nem szeretnénk, ha odakint a ruháinkkal kellene
küszködni.
A mellkasvédő kordában tartja a ruhákat, hogy ne legyenek a zsinór útjában.
Segédeszköz
Az adaptív segédeszköz általában egy fából készült eszköz, amely az íjász
igényeihez igazítható, beleértve a lábak és a test megfelelő irányba történő
beállítását a célbalövéshez.
Háromlábú állvány
Egy szimpla fényképezőgép vagy zenei teleszkópos állvány, ami egyszerűen
átalakítható a tapintható célzóberendezés tartására.
Célzást segítő eszköz
Az állványhoz és a tapintás-érzékelőhöz egy tapintóeszköz csatlakozik a
kézfej vagy a könyök alatt a karon. Az eszköz lehet egyszerű, vagy egy
szabványos célzókészülék, amelyhez egy rugós végű rúd vagy egy puha
gumigomb csatlakozik, ami rugós érzést biztosít a kézfejnek. A rugós
mozgásnak az a célja, hogy megakadályozza a kézfejen keletkező
zúzódásokat.
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Lövésfigyelő/vezető
A lövésfigyelő minden egyes lövés után jelentheti az íjásznak, hogy a
nyílvessző hol találta el a céltáblát. A biztonsági figyelmeztetéseken kívül más
segítséget nem lehet nyújtani, és a kör végéig (6 nyíl vagy meccsjátszma
esetén 3 nyíl) nem szabad beszélgetni.
Minden egyes lövést követően az íjász a lövésfigyelő jelentése alapján
átállíthatja a célzóberendezést a célzókészülék helyzetének változtatásával a
kézen, vagy az érintkezési ponton. A lövés eredményének tájékoztatásán kívül
a lövésfigyelő nem segíthet a beállításokban.

3 JÁTÉKOS
Ennek a sportnak a gyakorlásához csak egy emberre, az íjászra van szükség. A
vezető támogatásával veszi fel a pozíciót, saját képességei és ereje
segítségével lövi ki a nyilakat a céltáblára.
Az íjászat egy egyéni sport, amiben az eredmény csak attól a sportolótól függ,
aki a játékot űzi.

4 SZABÁLYOK
Ezt a sportot olyan könnyű elmagyarázni, mint amilyen nehéz űzni. Az
íjásznak az íjjal kell eltalálnia a célt a nyilaival. Ki kell számolnia és meg kell
becsülnie, hogy milyen pozíciót kell felvennie célzás közben. Az íjász több
pontot kap, ha a célt középen találja el, és kevesebbet, ha a célt a külső
széleken érinti.
A megszerzett pontszámok az egyes játékosok eredményei alapján kerülnek
megállapításra.

5 BIZTONSÁG
Soha ne célozz másokra!
A célpontnak olyan helyen kell lennie, ahol nincsenek épületek vagy
embercsoportok.
Használj jó védőhálót, vagy keress olyan nyílt területet, ahol senki és semmi
nem sérülhet.
Csak akkor lőj, ha a célpont tiszta!
Ez alatt azt értjük, hogy csak akkor engedd el a nyiladat, amikor senki sincs
előtted, még bal vagy jobb irányba eltekintve sem. Amíg előtted van valaki,
addig nem szabad felhúzni az íjadat és repülni hagynod a nyilat. Ha
látássérült vagy és lövésre készülsz, kérlek, figyelmeztesd a körülötted lévőket
azzal, hogy bejelented a következő lépésedet.
Gyorsan és gyakran történnek balesetek - kérjük, vigyázz magadra és
mindenki másra is!

6 KONKLÚZIÓ
Az íjászat kihívást jelentő sport, amely fejleszti a koncentrációt, az előrelátást,
és a koordinációs képességeket. Ha ezt a sportot gyakorlod, nagyobb
biztonságban érzed magad és ügyesebb leszel.
Ehhez a sporthoz szükség van egy társra, aki segít felvenni a pozíciót,
elhelyezni a célt és begyűjteni a nyilakat. Így erősítheted a barátságodat azzal
a személlyel, aki segít neked abban, hogy íjász legyél.

BEEP BASEBALL
A baseball csapatsport, amelyben két csapat játszik egymás ellen. A két
csapat felváltva tölti be az ütő/támadó és a védő szerepet. A játékot a "dobó"
kezdi egy labda eldobásával. Ő a védő csapathoz tartozik. Az ütőcsapat egy
játékosa az ütővel igyekszik eltalálni a labdát. Az ütőjátékos fő célja, hogy
minél messzebbre üsse a labdát, hogy a csapattársaknak (és saját magának is)
elegendő időt biztosítson a "futások" teljesítéséhez. Futás alatt azt értjük,
hogy egy teljes kört kell teljesíteni a pályán az óramutató járásával ellentétes
irányban. Elérve mind a négy bázist, megérintve a "hazai bázist" (home plate)
- azt a helyet, ahol a kört kezdték. A játék elején az ütőcsapat első
játékosának legalább az első bázist biztonságosan el kell érnie ahhoz, hogy
később esélye legyen egy teljes hazafutás teljesítésére.
A védőcsapat célja, hogy megakadályozza az ütőcsapat tagjait a hazafutások
teljesítésében. Ezt megtehetik úgy, hogy úgy dobják a labdát, hogy az ütő 3
hibát (strike) gyűjtsön. Ezt úgy érhetik el, ha utolérik a futót a labdával, úgy,
hogy a labdát az elkapónak dobják, mielőtt a futók bázisra érnének. Egyszerre
csak egy futó foglalhat el egy bázist.
A legtöbb hazafutást teljesítő csapat nyeri a játékot.
A beep baseball, mint a neve is mutatja, a baseball egy alternatív változata,
amelyet egy olyan labdával játszanak, amely sípoló hangot ad ki. Ennél a
játéknál a baseballhoz hasonlóan két csapat játszik: az ütő és a védő csapat.
Azonban a beep baseball egy teljesen más játék, amelyet kifejezetten a
látássérült játékosok számára terveztek. A dobó, az elkapó és az ütő is egy
csapatban van, és együtt dolgoznak a cél érdekében, hogy az ütő eltalálja a
labdát. A látó dobó játékos 6 méterre áll a hazai bázistól, és az ütő felé dobja
a labdát, miután a "vigyázz, kész, labda" felkiáltással jelzi dobási szándékát.
Az elkapó szintén látó. Az ütőnek négy lehetősége van hibázni (swinging
strike) vagy elütni a labdát. A védőcsapaton belül is van egy vagy két látó
játékos, akiket megfigyelőnek (spotter) neveznek. A megfigyelő egy számot
kiált, amely jelzi a mezőnynek azt a zónát, ahol a labda landolt. Négy helyett
két bázis van (az első és a harmadik), amelyek sípoló hangot kiadva
különülnek el a környezetüktől. Egy mérkőzés körülbelül 90 percig tart, hat
játékrészből (inning) áll, négy ütőhibáig (strike) tart. A megfigyelőkön, az
elkapón és az ütőn kívül mindenki, aki nem vak, szemkötőt visel, ezzel
biztosítva, hogy a látáskárosodás mértékétől függetlenül mindenkinek
egyforma esélye legyen.

1 ESZKÖZÖK
A játékot szabadtéri, füves pályán játszák, de megfelelő felszereléssel bármely
kültéri sportpályán játszható. A két bázishoz 1,5 méter magas speciális
zümmögő hangot kiadó rudat (bázisrúd) kell elhelyezni. Ezek többnyire
habszivacsból készülnek, és belsőjükben található a folyamatos zümmögő
hangot kiadó elektronika. Az egyenlő esélyek érdekében bekötött szemmel
kell játszani. A játékot egy speciális, túlméretezett, csipogó softball labdával
játszák.
Az alábbiakban az alapkövetelményeket ismertetjük:
- A bázisokat 30 méterre a hazai bázistól, a hibázó területen belül 3 méterre
az első és a harmadik bázison kell elhelyezni.
- BÁZISRUDAK MAGASSÁGA: minimum 122 centiméter, maximum 137
centiméter.
- BÁZISRUDAK ÁTMÉRŐJE: 20±2 centiméter.
- BÁZISRUDAK ALAKJA: sima henger.
- BÁZISRUDAK SÚLYA: legfeljebb 2 kilogramm.
- BÁZISRUDAK BURKOLÓANYAGA: PVC (elsődlegesen) vagy vászon (ha PVC
nem áll rendelkezésre).
- A HANGGENERÁTOR ELHELYEZÉSE: 91±4 centiméterrel a talajszint felett.
- HANGFREKVENCIA: Változó hangmagasság.
- HANGERŐ: közepes (állítható).
- SZÉLÁLLÓSÁGI ESZKÖZÖK: Mágnesek, tépőzár, a National Beep Baseball
Association által kijelölt és elfogadott bármely eszköz.

2 SZEMÉLYZET
Játékvezetők, a vezetőbíró és egy vagy két pályabíró. Bármely játékvezetőnek
jogában áll figyelmeztetni minden résztvevőt a szabályok betartására,
ellenkező esetben pedig büntetést kiszabni. További játékvezetők lehetnek
még a hivatalos pontozóbíró, a bázisüzemeltető (nem kötelező) és a
bázisbírók. Ha nem áll rendelkezésre független pontozóbíró, akkor a hazai
csapat pontozóját kell kijelölni. A bázisüzemeltető az a személy, aki szükség
esetén bekapcsolja a bázisrudak hangját. A hivatalos személyeken kívül
nagyobb rendezvény esetén egészségügyi szolgálatnak is rendelkezésre kell
állnia.

3 JÁTÉKOS
A mezőnycsapat (védő) 6 bekötött szemű játékosból,
és egy vagy két látó megfigyelőből áll.
Az ütőcsapatban a dobó és az elkapó látó,
az ütők bekötött szemmel játszanak.

4 SZABÁLYOK
Van egy dobó, egy ütő és egy védő-/mezőnyjátékos. Az ütő játékosok a labda
elütése után egy bázisra futnak. A továbbiakban jelentős különbségek vannak
a baseballhoz képest, kezdve a felszereléssel és a pályával, amelyen játszanak.
A sportág a labdáról kapta a nevét. Jelen esetben egy softball méretű
labdáról, amelyet úgy alakítottak át, hogy másodpercenként háromszor
magas hangmagasságú hangjelzést adjon ki magából.
A dobó, az elkapó és az ütő is egy csapatban van, és együtt dolgoznak a cél
érdekében, hogy az ütő eltalálja a labdát. A látó dobó játékos 6 méterre áll a
hazai bázistól, és az ütő felé dobja a labdát, miután a "vigyázz, kész, labda"
felkiáltással jelzi dobási szándékát. Az ütőnek négy hibázási és egy ütési
lehetősége van.
Ahhoz, hogy a labda a játékba kerüljön, az ütőnek az első és a harmadik
bázispont közé kell juttatnia a labdát - mint a baseballban -, de a labdának a
12 méteres határon is túl kell haladnia. Amint a játékos érvényesen elüti a
labdát, egyszerre két dolog történik. Egy bíró bekapcsolja a hangot az első
vagy a harmadik bázisnál. Ezzel a hazai bázistól 30 méterre lévő, kb 1,3 méter
magas habszivacs oszlopok berregni kezdenek, jelezve az ütőnek a futás
irányát.
Eközben a pályán egy látó megfigyelő egy számot kiált, amely jelzi, hogy a
labda melyik zónába került. A hat mezőnyjátékos ezt az információt és a
labda hangjelzését használja fel, hogy megpróbálja megtalálni a labdát.
Ez egy olyan folyamat, amely sok figyelmet és kommunikációt igényel az
ütközések elkerülése érdekében. Ha sikerül megszerezniük a labdát, mielőtt a
futó megérintené a bázist, az kiesést jelent. Ha a futó előbb éri el a bázist, az
egy érvényes futásnak számít.
Amikor az ütő eltalálja a labdát, egy báziskezelő bekapcsolja a két bázis (első
vagy harmadik) egyikén a hangjelzést, hogy az ütő odafusson. Ha az ütő
megérinti a bázist, mielőtt egy mezőnyjátékos fel tudná venni a labdát, a
támadó csapat futást szerez. Négy nem elhibázott ütés kell ahhoz, hogy az
ütő kiessen. Ha a labda túlmegy a két bázison, vagy nem megy legalább 12 m
távolságot, akkor szabálytalan ütésnek számít. Kivéve, ha ez a negyedik ütés,
ekkor az állás változatlan, és az ütő egyszerűen újra lendíthet. Ha az elütött
labda legalább 52 m-t tesz meg a levegőben a szabályos terület felett, a bíró
dönthet úgy, hogy hazafutást ítél. Ha a labda nem sípol, vagy ha a dobót
találja el, akkor "halott labdává" válik, az állás változatlan marad, és az ütő
újra próbálkozhat.
A "halott" labdát nem szabad megérinteni.
Ha mégis, akkor úgy tekintik, mintha újra
játékban lenne, és ez kiesést jelent.

A megfigyelők egy számmal jelzik, hogy a labda a pálya melyik része felé tart.
Általában a külső mezőny közepét 6-os számmal jelölik, és mindkét oldalt, a
bal és a jobb oldalt, 1-től 5-ig számozzák. A megfigyelő nem jelezhet semmit a
pályán lévő számozott területeken kívül. Két megfigyelő esetén egyszerre csak
ez egyik jelezhet. Ha bármelyik eset mégis bekövetkezik, a futás
érvénytelennek minősül. A mezőnyjátékosok az adott zóna felé tartanak, és
figyelik, hogy konkrétan hol van a labda. Gyakran a földre kell érte ugraniuk.
Ha egy mezőnyjátékos felveszi a labdát, mielőtt az ütő elérné a bázist, az ütő
kiesett. Abban a ritka esetben, ha egy mezőnyjátékos a levegőben elkapja a
labdát, mielőtt az a földet vagy más tárgyat érintené, az ellenfél
automatikusan kiesik, és kezdődik a következő játékrész. A megfigyelőnek
arra is figyelnie kell, hogy senki ne ütközzön.

5 BIZTONSÁG
Ezt a játékot megfelelő felkészülés nélkül veszélyes lehet játszani, mivel a
játék során egy labdát kell dobni, ütni és elkapni, valamint bekötött szemmel
kell futni. Ha szabadidős rendezvényről van szó, és kezdők próbálják ki a
játékot, fontos időt szánni a játékszabályok elsajátítására, a helyszín és a
bázisok irányának megismerésére, valamint arra, hogy a csapatok gyakorolják
a hatékony kommunikációt. Ez különösen igaz a mezőnyjátékosok számára,
amikor megpróbálják elkapni a labdát. Emellett egy rendezvényen a látó
önkéntesek és tapasztalt játékosok bevonása a biztonságot növeli. Sérülés
esetén orvosi segítségnek rendelkezésre kell állnia.

6 KONKLÚZIÓ
Ez egy kiemelkedő csapatjáték, amely elmélyíti a játékosok közötti kötődést,
elősegítheti a látó, vak és gyengén látó emberek közötti társadalmi
befogadást. Ez a játék fejleszti a kommunikációs és együttműködési
készségeket. A csapattársak között folyamatos kommunikációra van szükség a
pontok megszerzéséhez, és ahhoz, hogy ne sérüljenek meg egymásnak
szaladva. Miközben a játék célja az eredmény elérése, a fő cél a szórakozás és
a
társas
tevékenység
élvezete,
valamint
a
sportolás
örömének
megtapasztalása.

BOWLING
A bowling olyan játék, amelyben egy nehéz golyót egy hosszú, keskeny sávban
gurítanak a felállított bábuk felé. A cél az, hogy az elgurított golyóval a 10
felállított fabábút ledöntsék.
A bowling egy szórakoztató beltéri időtöltés, amit bármikor lehet élvezni egy
esős vasárnap délután barátokkal vagy akár unokákkal is.
A vakok számára a bowling nemcsak egy elérhető, hanem egy rendkívül
versenyképes sportág. A vak és gyengén látó sportolók kétféle módszerrel
versenyezhetnek bowlingban: látó vezetésével vagy vezetősínnel.
Könnyen elsajátítható a látáskárosodással küzdő emberek számára ez a sport.
A vak bowlingozáshoz szükség van egy látó személyre, aki a ledöntött
bábukról ad tájékoztatást, illetve a bábuk visszaállítását is kezeli, vagy egy
vezetősín használata is segítséget nyújthat. Mivel sok bowlingozónak saját
bowlinggolyója van, a saját bowlinggolyókat tapintható szalaggal vagy
különleges bevágásokkal és karcolásokkal jelölhetik a felismerés érdekében.

1 ESZKÖZÖK
Játéktér
A játékot beltéren fából vagy szintetikus anyagból készült, legfeljebb 19,17
méter hosszú és 107 centiméter széles pályákon játsszák. A lakkozott vagy
műanyag típusú anyaggal bevont felületnek barázdáktól mentesnek kell
lennie. A kezdő vonal, amelyen a játékos nem léphet át a golyó elgurításakor
18,3 méter távolságra van a felállított bábuktól. A pálya végétől a kezdő
vonalnak legalább 4,6 méterre kell lennie.
Bábu
A bábuk 38 centiméter magasak és egyenlő oldalú háromszög alakzatban
helyezkednek el a pálya végén. A háromszög csúcsán felállított bábu a dobó
felé áll. A bábuk középpontjai 30,5 centiméterre vannak egymástól. A bábuk
juharfából készülnek, amelyet műanyag bevonat borít. A súlyuk 1,6 és 1,7
kilogramm között mozog.
Labda
A golyó nem fémes összetételű, pl. keménygumi,
poliészter vagy uretán, kerülete 68,6 centiméter,
súlyhatára pedig 7,3 kilogramm.
Minimum súlymeghatározása nincs.

Vezetősín
A vezetősínek segíthetnek a megközelítésben és a gurításban is. Ezek a
könnyű, csőszerű fémsínek egyszerűen összeállíthatók és segíthetnek a bábu
felé irányítani a golyót. Egyszerűen összeszerelhetőek, szétszerelhetőek és
tárolhatóak. A bowlinggolyók súlya a helyén tartja a vezetősíneket a gurításra
készülés közben, és bármely bowlingközpontban felhasználhatók anélkül,
hogy károsítanák a sávokat vagy zavarnák az automata bowlingberendezések
működését. A sínek a bowlingpálya mellett futnak és a nézőtérre nyúlnak
vissza, attól függően, hogy a bowlingozó bal- vagy jobbkezes. A gurító az
egyik kezét a vezetősín mentén mozgatja, miközben a másikkal elengedi a
golyót és a vezetősínhez viszonyítva követi a kiindulási helyzetét. Mivel a
vezetősín úgy van elhelyezve, hogy a pálya szélén kívül, az első tábla mentén
egyenesen haladjon, a gurító meg tudja állapítani, hogy a golyót a pálya
közepén vagy az egyik szélén engedi-e el.
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Segítő
A vak vagy gyengén látó dobó segítése érdekében szükséges, hogy egy látó
személy megmondja, a golyó hova csapódott, hány bábut ütött le és jelezze a
még megmaradt bábuk helyzetét. Ez az információ megmondja a dobónak,
hogy hova kell gurítania a következő golyót vagy hogyan kell módosítania a
lökést.

3 JÁTÉKOS
A sportolókat B1, B2 vagy B3 kategóriába sorolják. A B1 és B2 kategóriába
sorolt sportolóknak van a legsúlyosabb látáskárosodásuk. A B1 és B2
kategóriájú játékosoknak egy asszisztensnek kell segítenie a bowlinggolyók
átadásában és a szóbeli tanácsadásban. A B3-as játékosoknak is lehet
asszisztense, de a játékosoknak egyedül kell átvenniük a golyókat. A B1
játékosoknak szemvédőt is kell viselniük. Ezt a sportágat egyedül is lehet űzni
szabadidős céllal, és csapatban is sportversenyeken. Egy csapatnak legalább
három vak játékosra van szüksége ahhoz, hogy vak bowlingcsapatnak
minősüljön.

4 SZABÁLYOK
Egy játék során tíz mezőt (frame) kell teljesíteni. Mezőnként két dobás
(golyógurítás) engedélyezett. A cél az, hogy az elsőnél az összes bábut leüssük
és így strike-ot érjünk el. Ha az első dobás után állva maradnak bábuk, a
ledőlt bábukat el kell távolítani, és egy második dobás engedélyezett. Ha
minden megmaradt bábut leütöttek, akkor csak a következő dobás
eredményét adják hozzá pluszban az eredményhez. Az első golyónál osztás
akkor következhet be, ha két vagy több bábu állva marad, amelyeket legalább
egy leesett bábu választ el egymástól. A kezdővonalon átlépés szabálytalan és
az adott játék (mező) érvénytelen. A pálya mindkét oldalán vannak
süllyesztett vályúk; az ezek egyikébe eső golyó ereszgolyónak minősül, kiesik
a játékból, ami egy dobás elvesztését eredményezi.
A strike és a spare egyaránt 10 bábut számít, plusz a következő két (strike
utáni) vagy egy (spare utáni) dobásnál szerzett extra bábuk. Ha a játékos
egymás után két strike-ot (dupla) jegyez, akkor az első frame-ben 20 bábut
számol, plusz a harmadik frame-ben az első dobásával leütött bábuk számát.
A tökéletes játék 300 pontot ér és 12 egymást követő gurításból áll, a 10. vagy
utolsó frame-ben két további gurítás megengedett (egy további gurítás a
spare után).

5 BIZTONSÁG
Annak érdekében, hogy a résztvevők biztonságát a bowling-játék során
biztosítani lehessen, a személyzetet tájékoztatni kell annak az épületnek
vészkijáratairól, ahol a játék zajlik. A személyzetnek kell felügyelnie a
játékosokat és segítőiket a mérkőzés alatt, hogy ne sérüljenek meg és
elkerüljék az esetleges nem várt eseményeket.

6 KONKLÚZIÓ
A bowling fantasztikus tevékenység különböző képességű egyének számára. A
vak bowling rendkíívüli népszerűségnek örvend. A vak dobók versenyezhetnek
látó gurítókkal akkor, ha látó vezető segíti őket vagy vezetősínt használnak. A
bowlingot
generációk
óta
használják
testmozgásra,
kikapcsolódásra,
szocializálódásra és szórakozásra, ennek köszönhetően ma is népszerű.

GYEPTEKE
A gyepteke a golyós sportok (olaszul Boccia) egyik változata. Eredendően
ókori vagy őskori eredetű. Az ókori görög feljegyzések alapján különböző
könnyű tárgyakat (lapos követ, érmét, kőgolyót) kellett a lehető legtávolabbra
dobni. Az ókori római feljegyzésekben a játék célja az volt, hogy egy
meghatározott ponthoz a lehető legközelebb kellett dobni a golyót. A játékot
katonák vagy tengerészek terjesztették el a római Galliában. Egy firenzei
római kori síremléken látható, amint a játékosok lehajolnak, hogy mérjék a
dobások közötti távolságot.
A gyeptekét általában egy nagy, téglalap alakú, gondosan vízszintbe hozott és
ápolt füves vagy műanyag felületen játsszák, amelyet párhuzamosan futó
sávokra, azaz pályákra osztanak. A játék legegyszerűbb változatában, amit
Egyesnek nevezünk, két versenyző játszik egymás ellen. Érmefeldobással
döntik el, hogy melyikük helyezheti el a dobószőnyeget (az elgurítás helyét)
és guríthatja a célgolyót (jacket) a pálya másik végébe. Miután a célpont
megállt, a pálya közepére igazítják. Ezután a játékosok felváltva gurítják a
golyóikat a dobószőnyegről a célpont felé.
A tekegolyó a pálya határán kívül is kanyarodhat, de a pálya határán belül kell
megállnia ahhoz, hogy játékban maradjon. A pályáról kigurult golyók többé
nem számítanak, kivonják őket a játékból - leszámítva azt az esetet, amikor a
golyó útközben megérintette a célgolyót. Az érintő tekegolyókat krétával
megjelölik, és akkor is játékban maradnak, ha elhagyják a pályát.
Hasonlóképpen, ha a célgolyó a pálya szélére kerül, játékban marad, kivéve,
ha teljesen elhagyja a pályát. Ebben az esetben ez a játszma végét jelenti és a
játszmát újra kell játszani. A nemzetközi szabályok szerint azonban a célgolyó
a pálya közepére visszahelyezhető és a játszma folytatható. Miután minden
versenyző elgurította az összes tekéjét (egyesben és párban négyet,
hármasban hármat, négyesben pedig két-két tekét), meghatározzák a
célgolyóhoz legközelebbi tekék távolságát. Minden olyan tekéért, amely
közelebb van a célgolyóhoz, mint az ellenfél legközelebbi tekéje, pontokat,
úgynevezett "dobásokat" kapnak. Például, ha egy versenyző két tekét
közelebb gurít a célgolyóhoz, mint az ellenfél legközelebbi tekéje, akkor két
dobást kap. Ezt az összes játszma végén megismétlik. Egy gyepteke játék
általában 21 játszmából áll.
A gyepteke-pályák mindenféle formában és méretben léteznek. A
leggyakoribbak a gyors vagy lassú, az úgynevezett „big crown” vagy „small
crown”.
A gyeptekét általában nagyon baráti
hangulatban játszák. Még a legfelsőbb
szinteken is az ellenfelek sikereinek és
apró hibáinak elismerése teljesen elfogadott.

Bár ez az élvezetes és izgalmas játék már évszázadok óta létezik, a vakok csak
1959-ben, Skóciában kezdtek el tekézni.
Ma az "óramódszert" használják. A "jelölő", aki a célgolyó mögött áll, jelzi a
dobószőnyeg végén állóknak, hogy a teke milyen szögben és milyen
távolságra állt meg a célgolyótól. A célgolyó az óra középpontja. Tehát a hat
órai állás elől, a tizenkét órai állás pedig hátul van. Hasonlóan viszonyítják a
többi állást is az óra számlapjához.
A játékos a "jelölő" által megadott információkból felépítheti a célgolyó
környezetének mentális képét, pontosan ismerve az egyes tekék helyzetét.
A vakok számára könnyítésként a dobószőnyeg közepén egy vékony fehér
zsinór fut - ezzel segítve a dobót a pálya behatárolásában.
Ezek a kisebb módosítások lehetővé teszik, hogy vakok és látók együtt
játszhassanak, mivel semmilyen módon nem változtatják meg az alapjátékot.
Május elejétől szeptember végéig a szabadban, füvön, majd az év hátralévő
részében beltéren, szőnyegen játszák.

1 ESZKÖZÖK
Mint említettük, a játékot május elejétől szeptember végéig a szabadban,
füvön, majd az év hátralévő részében beltéren, szőnyegen játszák.
Versenyekre külön kijelölt pályát használnak, azonban hobbi játékosok
bármilyen kültéri füves felületet igénybe vehetnek.
A szükséges eszközök a következők:
Tekék (többfajta, és mindegyik különböző)
Teke ruházat
Teke cipő
Teke zsákok
Teke markolat
Kesztyű
Különböző tekék tartozékai
Beltéri játékhoz léteznek speciálisan erre a célra készített műfüves vagy
egyéb szőnyegek.

2 SZEMÉLYZET
Mint minden sporthoz, a tekéhez is kisegítő személyzetre van szükség. Ez
különösen igaz, ha látássérült sportolókról van szó. Szükség van
játékvezetőkre a pontozás és a szabályok betartására, illetve egészségügyi
személyzetre. Rajtuk kívül minden versenyzőnek saját segítője van, aki szóban
segít a dobásoknál és a pályán tájékozódásban. Csapatjáték esetén a csapat
edzője is részt vesz a mérkőzésen. Ő edzi és vezeti a csapatot.

3 JÁTÉKOS
Ha a tekét csapatban játszák, a mérkőzésen legalább négy fő vesz részt,
nemek szerinti korlátozások nélkül.
Egy-egy csapatban legfeljebb 8 játékos szerepelhet. A csapatok az első
mérkőzésen négy fővel játszhatnak, majd a következő mérkőzésen új
játékosokat is bevonhatnak. Játékosok cseréjére is lehetőség van - akár csak
egy főt, akár mind a négyet lecserélhetik.
A csapattagok felkészülésként együtt játszanak a parkban a barátokkal, hogy
összeszokjanak
és
tapasztalatot
gyűjtsenek
más
csapatokkal
való
megmérkőzésre.

4 SZABÁLYOK
A vakok és gyengén látok tekeklubjai nem tudnának működni látó önkéntesek
segítsége nélkül. Segítőkre folyamatosan szükség van - ezzel kapcsolatban a
helyi tekekluboknál érdemes érdeklődni.
Ez egy rendkívül praktikus játék, amely ugyanazon a pályán és felszereléssel
játszható mind látó, mind gyengén látók számára.
A Vakok és Gyengén Látók Teke Szövetsége az Egyesült Királyságban az Angol
Teke Szövetség szabályzatát követi.
Az egyetlen változtatás a gyengén látók esetén, hogy a pálya egyik szélétől a
másikig egy vékony zsinór fut, amely segít a dobási szög és távolság
meghatározásában.

Amikor a célgolyó földet ér, ráhelyezik erre a zsinórra. A segítőknek
tájékoztatniuk kell a játékosokat a dobószőnyeg és a célgolyó távolságáról.
Miután a teke megállt, a célgolyó és a teke távolságát megadják. A segítőnek
az „óramódszer” szerint meg kell mondania a játékosnak a teke helyzetét a
célgolyóhoz képest. Például: 12 óra azt jelenti, hogy a teke a célgolyó mögött
van.
Minden játékosnak a célgolyó vagy a dobószőnyeg mögött kell állnia, hogy ne
zavarják a dobót, a jelzőknek pedig csendben kell maradniuk. A játék azt is
előírja, hogy a tájékozódást segítő zsinóron kívül semmilyen más látható
segédeszköz nem használható.
A tapasztalt vak és gyengén látó játékosok rendkívül ügyesek, sőt a világ
legjobbjai még a legjobb klubszintű látó tekézőkkel is felveszik a versenyt.

5 BIZTONSÁG
Minden sportban léteznek biztonsági előírások, amelyek betartása egyaránt
óvja a sérülésektől a játékosokat és a nézőket is.
Milyen biztonsági intézkedéseket kell betartanunk tekézés közben?
A következő néhány előírást érdemes követni a sérülések kockázatának
csökkentése érdekében:
A golyókat két kézzel vegyük fel.
Használjunk megfelelő tekecipőt.
Mérkőzés közben ne lépjünk a pályára.
Mozgás előtt várjuk meg, amíg a golyók földet érnek.
Megfelelő körültekintéssel játsszuk a játékot.
A győzelem a cél, de viseljük el a vereséget is.
A sportszerűség a sikeres játék kulcsa.

6 KONKLÚZIÓ
Miért hasznos a látássérülteknek közösségben tekézniük? A következők miatt:
A legtöbben más versenysportból érkeznek tekézni, mert a teke segítségével a
továbbiakban is átélhetik a sportolás és a csapatban mérkőzés élményét.

A tekének köszönhetően különböző képzettségű játékosok is élvezettel részt
vehetnek a mérkőzéseken.
Sok embernek van a teljes társadalomban negatív előítélete a tekével
kapcsolatban. Ezt csak egy baráti vagy ismerős általi bevezetés a tekébe tud
legyőzni.
Sok tekéző találta magát abban a helyzetben, hogy a nem tekéző kívülállók
nem értették, hogy mit szeretnek ebben a sportban.
A tekézők más kisebbségekhez hasonlóan úgy gondolják, hogy a kívülállók
nem értik meg őket. Ez az érzés segíthet más tekésekkel való összetartozás
elmélyítésében.
A tekét jellegéből adódóan különböző felkészültségű és korú játékosok is
sikeresen űzhetik.
A tekének köszönhetően újabb társadalmi kapcsolatokat,
alakíthatunk ki, amelyek nagyban javíthatják a közérzetünket.

barátságokat

Egy felmérés eredményi azt mutatták, hogy a tekézők legfőbb motivációja a
bajtársiasság és a csoporthoz tartozás érzései voltak. Ezek az érzések nagyobb
arányban fordultak elő nőknél.
Ezen túlmenően ez a tevékenység számos mentális és fizikai előnnyel jár, ezek
javíthatják a mindennapi életet.
A teke elősegíti a tartós barátságok kialakulását, amelyek különösen fontosak
a társukat elvesztett idősek támogatásában.
A teke szórakoztató, családbarát környezetet biztosít.
A teke lehetővé teszi a különböző fizikai képességű játékosok számára, hogy
egységes sportolási lehetőség keretében versenyezzenek egymással.
A fizikai és mentális egészségi állapot nem különbözik az aktivitás szintje
szerint (kivéve azokat a tekézőket, akik heti 20 óránál többet tekéznek, ők
jobb fizikai egészségről számoltak be). Ez azt jelenti, hogy a tekézés
bármilyen szintű űzése hasznos mind a fizikai, mind a mentális egészség
szempontjából.

SAKK
A sakk az egyik legősibb és legnépszerűbb társasjáték. Egy kétszínű kockás
táblán küzd meg egymással a két ellenfél, leggyakrabban speciálisan
kialakított fekete és fehér színű bábukkal. Miután a fehér teszi az első lépést,
a játékosok előre meghatározott szabályok szerint követik egymást a
lépésekben. Mindkét fél célja, hogy az ellenfél fő bábuját, a királyt sakk-matt
helyzetbe hozza – amiből már nincs további lépés.
A sakk eredetileg Indiában alakult ki a Kr. u. 6. században, és a 10. századra
Ázsiából a Közel-Keletre és Európába is átterjedt. A sakkot a 15. század óta
"királyi játéknak" nevezik, mivel a nemesek körében volt népszerű. A
szabályok és a bábukészlet kialakítása fokozatosan fejlődött, mígnem 19.
század elején elérte a mai formáját. A sakk, ami korábban a felsőbb osztályok
által kedvelt intellektuális szórakozás volt, a 20. századra hivatásos, államilag
elismert és támogatott versenysporttá vált. A magas díjazású küzdelmek
mellett világbajnoki cím megszerzésére is sarkall. A férfiak, nők és gyerekek
körében a sakkversenyek, a postai levelező játékok és az internetes sakk
világszerte népszerű manapság.
Számos sakkváltozat létezik, amik mindegyike megváltoztat egy vagy több
sakkszabályt a játszma során. A vak-sakk viszont nem módosított
szabályokkal történik, hanem a normál sakkjátszma összes szabálya érvényes
benne, csupán egy apró változtatással: a bekötött szemű sakk pontosan az,
aminek hangzik: az egyik (vagy mindkét) játékosnak vagy be van kötve a
szeme, vagy gyenge látása miatt nem látja a táblát és a bábukat. Ahelyett,
hogy a szokásos módon mozgatnák a figurákat, sakkjegyzeteket használnak a
mozdulatok kommunikálására. Ez azt jelenti, hogy a nem látó játékosnak a
játék során végig fejben kell tartania az összes bábu helyét az egész táblán!
Bármilyen tehetséges sakkozó legyen is az ember, e technika elsajátítása
jelentős mennyiségű erőfeszítést és kitartást igényel. Sok vakon játszó
szakember úgy véli, hogy ezen sakkozási képességek elsajátítása segíthet a
normál játszmákban is, mivel javítja az általános táblaismeretet, a minták és
stratégiák felismerésének ösztönét. A logika megalapozott: ha ezeket a
feladatokat el tudod végezni, és le tudsz játszani egy egész partit bekötött
szemmel, akkor képzeld el, mennyivel könnyebb úgy játszani egy partit, hogy
látod a táblát!

1 ESZKÖZÖK
A sakktábla 64 négyzetből áll, amely a következő változtatásokkal
rendelkezik:
Legalább 20 cm x 20 cm-es méretű,
A fekete négyzetek magasabban helyezkednek el,
Minden négyzetben legyen egy biztosító nyílás,
A bábukra vonatkozó követelmények a következők:
Mindegyikhez tartozik egy tű, amely a tábla rögzítőnyílásába illeszkedik,
Mindegyik Staunton kivitelű, a fekete darabok külön jelöléssel vannak
ellátva.
Ennek eredményeképpen a játékosok a megemelt vagy leengedett mezők
érintésével tudják megállapítani, hogy a bábu fekete vagy fehér mezőn van-e.
A figuráról a formájának megérintésével tudják megállapítani, hogy gyalog,
bástya, futó, huszár, királynő vagy király. A bábuk tűjének érintése segíti a
játékost
a
fehér
és
fekete
bábuk
megkülönböztetésében.
Ennek
eredményeként a játékosnak világos mentális képe van a figurák táblán
elfoglalt helyzetéről. Ezzel készül fel arra, hogy látó és nem látó ellenféllel is
megmérkőzzön.
Minden lépés után a látássérült személynek hangosan be kell mondania a
változást, hogy az ellenfél is értesüljön az akcióról. A látássérült játékos a
lépéseket Braille-írással írja le, vagy magnóra rögzíti ahelyett, hogy a
pontozólapot használná.
Az átalakított játéktáblán kívül a játékosoknak szükségük van egy sakkórára
is, ami hangjelzéssel jelzi a játékból hátralévő időt. Erre az órára azért van
szükség, mert ez értesíti a látássérült személyt a játék státuszáról és a
játékkörből hátralévő időről.

2 SZEMÉLYZET
Szükség van egy megfigyelő személyre ehhez a sportághoz, aki követi a
játékosok mozgását, és ügyel arra, hogy azok betartsák a játékszabályokat.
Fontos, hogy a megfigyelő pontoz és csatlakozik a zsűritagokhoz verseny
esetén.
A zsűrié a döntés szerepe egy sakkforduló esetén. Ők döntenek a győztesről és
határozzák meg, hogy a versenyben mely mérkőzéseket játsszák le.
A lejátszott mérkőzéseket és a győzteseket egy
személy figyeli, aki a zsűri értékelése után
minden alkalommal pontozza a helyezéseket
és változtatja a versenyzők pozícióit.

3 JÁTÉKOS
Ellentétben az íjászattal, ahol egyetlen játékos játszik, a sakkban két személy
küzd meg egymással, céljuk pedig az ellenfél királyának ellehetetlenítése.

4 SZABÁLYOK
A FIDE sakkszabályai szerint:
A döntőbíróval folytatott konzultációt követően a szervező jogosult az alábbi
szabályokat a helyi viszonyoknak megfelelően végrehajtani. A látó és
látássérült (jogilag vak) játékosok részvételével zajló versenysakkjátszmában
bármelyik játékos kérheti két tábla használatát, egyet a látó és egyet a
látássérült játékos számára.
Ennek a táblának a következő követelményeknek kell megfelelnie:
Legalább 20 cm × 20 cm-es, a fekete négyzetek enyhén megemelt felületűek,
és minden négyzetben van egy lyuk, amely rögzíti a tűvel ellátott bábukat.
A bábuknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:
mindegyiknek rendelkeznie kell a tábla rögzítőnyílásába illeszkedő tűvel.
mindegyiknek Staunton-mintázatúnak kell lennie, és a fekete darabokat
egyedileg fel kell címkézni.
Az eredményes játék szabályai
A lépések minél egyértelműbbé tétele érdekében a megfelelő betűk helyett a
következő elnevezéseket kell használni, az algebrai jelölésekkel együtt:
A~Anna
B~Belia
C~Ceasar
D~David
E~Eva
F~Felix
G~Gustav
H~Hector
A rangok a fehértől a feketéig 1-től 8-ig terjedő számokat kapnak.
A látássérült játékosok tábláján egy bábu akkor tekinthető megérintettnek,
ha azt kiveszik a rögzítőnyílásból.

Egy lépés akkor tekinthető végrehajtottnak, ha:
Kiütés esetén az elkapott bábut eltávolítják
táblájáról, akit veszteség ért.
Egy bábut egy másik rögzítőnyílásba helyezünk.
A lépést bejelentették.

annak

a

játékosnak

a

Csak ekkor indulhat el az ellenfél órája.
Ami a 2. és 3. pontot illeti, a látó játékosra a normál szabályok érvényesek.
A látássérültek számára speciálisan kialakított sakkóra megengedett. Ennek a
következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:
Megerősített mutatókkal ellátott számlap, amin öt percenként egy pont,
tizenöt percenként pedig két kiemelkedő pont található.
Egy könnyen érezhető zászló. Ügyelni kell arra, hogy a zászlót úgy
helyezzék el, hogy a játékos a teljes óra utolsó öt percében érezhesse a
percmutatót.
A látássérült játékosnak Braille-írással vagy kézzel kell vezetnie a pontokat,
vagy magnóra kell rögzítenie a lépéseket.
A lépés téves bejelentésekor az elszólást gyorsan ki kell javítani, mielőtt az
ellenfél órája indulna.
Ha a játék során a két táblán eltérő pozíciók jelennek meg, azokat a kontroller
segítségével és a két játékos játékeredményeinek áttekintésével kell
kiigazítani. Ha a két játék eredményei megegyeznek, akkor annak a
játékosnak, aki a megfelelő lépést írta, de a helytelen lépést hajtotta végre,
meg kell változtatnia a pozícióját, hogy az megegyezzen a játék
eredményeiben szereplő lépéssel.
Ha ilyen eltérések merülnek fel, és a játék eredményei nem egyeznek, a
lépéseket vissza kell vonni addig a pontig, ahol a két eredmény egybeesik, és
az órákat ennek megfelelően újra kell állítani.

5 BIZTONSÁG
A látássérült játékosnak joga van olyan segítség igénybevételére, aki az alábbi
feladatok bármelyikét vagy mindegyikét elvégzi:
Bármelyik játékos helyett léphet az ellenfél tábláján.
Mindkét játékos mozgását bejelentheti.
Megtartja a látássérült játékos játékeredményét, és elindítja az ellenfelei
óráját.

Kérésre tájékoztatja a látássérült játékost a végrehajtott lépések számáról,
és a két játékos által elhasznált időről.
Igényt tarthat a játékra, ha az időkorlátot túllépte az ellenfél, és értesítheti
a játékvezetőt, ha a látó játékos megérinti valamelyik bábuját.
Végezze el a megfelelő eljárást, ha a mérkőzést lefújják.

6 KONKLÚZIÓ
A sakkozás nagy kihívást jelent, mert emlékezni kell a saját és az ellenfél által
tett lépésekre. Fel kell készülni a támadó stratégiára, és előre kell látni, hogy
mit fog tenni az ellenfél. A játék során fenn kell tartani a koncentrációt,
eddzeni kell az agyat, hogy minél eredményesebb legyen. A sötétben való
sakkozás élesíti az elmét, és segít a mindennapi életben a gyors döntések
meghozatalában.

SZIKLAMÁSZÁS
A sziklamászás, akárcsak a túrázás, önmagában is népszerű szabadidős
tevékenység. A sziklamászás alapjait gyakran a helyi sziklákon tanulják meg,
ahol elsajátítják a hegymászó együttműködést, a kötélhasználatot, valamint
az irányítás és a ritmus szinkronizált szükségleteit. A kötél, a mesterséges
horgony és a karabiner (egy fémhurok vagy -gyűrű, amely a horgonyra
pattintható, és amelyen keresztül a kötél átvihető) nagyrészt biztonsági
szempontok alapján kerül felhasználásra. A feszített mászás kivételt képez,
mivel a vezetőt a horgonyok és karabinerek jól megtervezett rendszere
támogatja, amelyen keresztül a kötelet vezetik. A mászótársak ezután segítik
őt a kötélen, miközben óvatosan felfelé halad, hogy egy újabb horgonyt
helyezzen el, és folytassa az eljárást.
Egy új tanulmány szerint úgy tűnik, hogy a beltéri sziklamászás a fizikai,
társadalmi és pszichológiai előnyök "egyedülálló változatosságát" nyújtja a
fogyatékkal élők, köztük a látássérültek számára.
A beltéri alkalmazkodó szikla- és kötélmászás olyan terápiás előnyökkel
járhat, mint a közösségi kapcsolat kialakítása, az önbizalom növelése és az
izomerősítés. A kutatók szerint ezek az előnyök további vizsgálatokat
igényelnek.
Az eredmények azt is hangsúlyozzák, hogy nagyobb kutatásra van szükség a
szikla- és kötélmászásban részt vevő fogyatékkal élő személyeket fenyegető
fizikai veszélyek, például a bőr- és mozgásszervi problémák terén. Az ízületek,
szalagok, izmok, idegek, inak és a végtagokat, nyakat és hátat tartó struktúrák
alkotják a mozgásszervi rendszert. Megfelelő képzéssel, felszereléssel és
kockázatkezeléssel azonban a szikla- és kötélmászás előnyei a fogyatékkal
élők számára meghaladják a sérülések veszélyeit. Az adaptív /alkalmazkodó/
sziklaés
kötélmászási
eljárások
a
hagyományos
sziklamászásnál
alkalmazottakon
túlmenően
további
biztonsági
óvintézkedéseket
tartalmaznak, mint például a mászónként két biztosítóberendezéssel ellátott
tartalék biztosítórendszer. A kötél egyik végét, ami egy horgonyon van a fal
tetején, és ott tartja stabilan a mászót, biztosítókötésnek nevezzük. A hosszú
esések elkerülhetők, ha a mászó biztosítva van, illetve segítségével a mászó
fokozatosan ereszkedhet vissza a talajra.
Ezekkel a hozzáadott biztosítékokkal, valamint a tornaterem személyzetének
fogyatékosság-specifikus oktatásával a súlyos balesetek, például a friss
gerincvelő- vagy agysérülés valószínűsége rendkívül alacsony.

1 ESZKÖZÖK
Sok esetben az egyedüli szükséges felszerelés egy matrac, amelyet a mászó
alá tesznek, ha esetleg leesne, valamint kréta/magnézia por és mászócipő,
amely segít a falon való kapaszkodásban. A mászás egyedül vagy egy segítővel
is végezhető.
A sportmászást lehet bent is végezni, bár a legtöbbször a szabadban
gyakorolják. A sziklamászás a sziklafalak megmászásának sportja vagy
tevékenysége, gyakran kötelek és egyéb felszerelések segítségével. A
sziklamászó hevederrel, kötelekkel és biztosítórendszerrel mászik fel egy
csavarozott és rögzített sziklafalra egy kötelet tartó társ (vagy biztosító)
segítségével. A cél egy sziklafal vagy szerkezet csúcsának vagy végének
elérése. Ezt a mászás nehézségétől és intenzitásától függően speciális
felszereléssel lehet elérni. Fizikailag megterhelő sport, amely gyorsaságot és
mozgékonyságot, valamint mentális kitartást igényel a mászás vagy átkelés
meghódításához. Kockázatos lehet, de ezt általában az élmény pozitív
aspektusának tekintik.
A sziklamászásnak számos formája létezik, mindegyiknek egyedi felszerelése,
környezete és felülete van.
Boulderezés
A boulderezés (bouldering) a mászás egyik alapvető fajtája, amely beltéren és
kültéren egyaránt végezhető. A mászó rövid mozdulatokkal, hevederek és
kábelek nélkül, apró sziklákon vagy szikladarabokon halad át. Általában
kisebb magasságú útvonalakat kínál, de számos nehéz és kemény pályát is
tartalmaz. Az útvonalakat két típusba soroljuk: egy- és többállásúak. Az
egyszemélyes mászás lehetővé teszi a mászó számára, hogy feljusson, majd
leereszkedjen egy biztosító segítségével. A multi-pitch mászás egynél több
szintet foglal magában.
A top-rope mászás és az ólommászás a sportmászás példái. A top rope mászás
során egy horgonykötelet helyeznek el az útvonal tetején, amelyen keresztül a
mászókötelet vezetik. A vezetőmászás azt jelenti, hogy a hegymászó felmászik
és gyorsköteleket helyez el a szikla mentén.
Trad mászás
A trad mászás a sportmászáshoz hasonlítható, azonban a mászóútvonal
csavarjai nincsenek rögzítve. Ez szükségessé teszi a sziklafal mentén a
csavarok felszerelését, a mászás végeztével pedig az összes felszerelést el kell
távolítani a falról. A csavaranyákat és a szorító eszközöket a mászónak mindig
magánál
kell
tartania.
A
mászásnak
ezen
izgalmas
módjához
a
hegymászóknak maguknak kell felfedezniük
az utat és biztosítaniuk a felszerelést.

Száraz szerszámozás
A száraz szerszámozás a jégcsákányok sziklafalba való behelyezése felfelé
haladva, a mászócipő helyett a kramponok segítségével. Tartalmaz köteleket,
hevedereket és sportmászó felszerelést.
Mivel ez a mászási forma kárt okozhat a sziklában, ez a technika egyre
vitatottabbá vált.
Magas fal (Big Wall) mászás
A magas fal mászás a függőleges sziklák mentén hosszú, többszöges
útvonalakat használ, ami gyakran egynél több napot igényel.
Az ilyen típusú mászások útvonalai magasabbak, ezért több biztonsági
felszerelést igényelnek. A biztosítókötél, a kötél és a hám mellett a
felszereléshez tartozik még sisak, kréta/magnézia, mászócipő, heveder és
gyorskötél.
A segédmászás az a technika, amikor a szikla mentén levehető felszerelést
helyeznek el, majd egy hevederes létrát rögzítenek hozzá a mászáshoz. Ezt a
tevékenységet
az
útvonal
mentén
többször
megismétlik,
és
így
kapcsolódhatnak a nagy falmászáshoz.
Alpesi mászás
Az alpesi hegymászás egy csúcsra vagy oromra való feljutást jelent. A
hegymászáshoz hasonlóan magában foglalja a sziklán, jégen és havon való
mászást, esetleg a gleccsereken való átkelést, magasabb technikai
színvonalon.
Ez a mászás formájától függ, de az általános felszerelés a következő:
- Hám
- Kötél(kötelek)
- Belay rendszer /biztosító eszköz/
- Sisak
- Kréta/magnézia
- Mászócipő
- Hevederek
- Gyorshúzás
- Mutatók és zárószerkezetek
- Jégcsákány
- Karabiner

2 SZEMÉLYZET
Ebben a szakágban, mind a látássérültek, mind az egészséges emberek
számára, legalább két személynek részt kell vennie: egy fő mászik, egy pedig
biztosítja a mászót. Egy teremben lévő mesterséges szikla vagy alacsony
szikla megmászása esetén a biztosító a földön van, de ha egy magasabb
sziklát másznak, a biztosító szerepét mindkét résztvevőnek alkalmaznia kell.
A mászóval minden esetben meg kell ismertetni a technikákat, csomókat,
horgonyokat és mindent a biztonságos mászás és a szikláról való leereszkedés
érdekében.

3 JÁTÉKOS
Ez a sportág lehet egyéni és csapatsport is. A sziklától, a faltól, és attól függ,
hogy versenyen, vagy a természetben mászik az ember. Ha egy mesterséges
szikla vagy fal megmászásának sportversenyéről, gyorsasági szikla- vagy
falmászásról van szó, a versenyző akkor is részt vehet versenyben, ha lentről
csak felügyelik. De ha magas, függőleges sziklák leküzdése a cél, mindig
legalább két mászónak kell jelen lennie.

4 SZABÁLYOK
Az egyik legjobb dolog a hegymászásban - a tényleges hegymászáson kívül az a sok fantasztikus, hasonlóan gondolkodó ember, akikkel találkozhatsz.
Persze van egy bizonyos etikett, ami még valószínűbbé teszi, hogy tényleg
összebarátkoztok egymással. Ha követed ezeket az íratlan szabályokat,
biztos, hogy nagyszerű mászásban lesz részed, és mások számára is
kellemesebbé teszed a mászást.
NE HAGYJ NYOMOT
Ezeknek józan érveknek kellene lenniük, de mégis fontos kiemelni őket.
Csakúgy, mint bármely más szabadtéri kalandnál, például a hátizsákos
túrázásnál és a kempingezésnél, győződj meg róla, hogy amit a
hegymászáshoz magaddal viszel, azt le is vidd a hegyről. Ne hagyj
rendetlenséget, és ne tedd tönkre a következő emberek vagy a természeti
környezet dolgait.

HASZNÁLJ SZIKLA SZÍNŰ KRÉTÁT
Ha teheted, mielőtt elindulsz, nézz utána a szikla színének, hogy a hozzá
leginkább illő krétát vidd magaddal. Néha ez a helytől függően még írásos
szabály is, de ha nem is, akkor is segít a többieknek jobban élvezni az
élményt, ha nem hagysz magad után egy nagy krétás mocskot.
NE HASZNÁLJ TÚL SOK KRÉTÁT
Az utolsó dolog, amit bármelyik hegymászó szeretne, hogy a lába vagy az ujjai
megcsússzanak, mert valaki előttük túl sok krétát használt. Legyél
tisztelettudó, és csak annyit használj, amennyire valóban szükséged van.
LÉGY SEGÍTŐKÉSZ ÉS ŐSZINTE, DE NE ÉREZD KÖTELESSÉGNEK A TANÍTÁST
Ha valakinek egy kis segítségre van szüksége egy problémával kapcsolatban,
és tudod, mi segít a megoldásában, az baráti gesztus, ha elmondasz egy-két
javaslatot, de ne érezd úgy, hogy lépésről lépésre végig kell vezetned. És soha,
de soha ne terelj valakit rossz irányba. Ne felejtsd el, hogy a sziklamászás
veszélyeket is hordoz magában.
SEGÍTS VÉSZHELYZETBEN
Ennek teljesen magától értetődőnek kell lennie, mert minden rendes ember
vészhelyzet esetén kisegíti hegymászó társait.
NE FORGÁCSOLJ VAGY FÚRJ FOGÁSOKAT
Bár ez is a "ne hagyj nyomot" kategóriába tartozik, és magától értetődőnek
kellene lennie, ne károsítsd a természetes sziklát a fogások felaprításával vagy
fúrásával, még akkor sem, ha a mászás lehetetlennek tűnik. Lehet, hogy
lehetetlen, és ez rendben is van. Vagy talán csak nem állsz készen egy ilyen
nehéz mászásra. Akárhogy is, kíméld a sziklát.
FIGYELJ A HANGOKRA
Lehet, hogy szereted a zenelejátszót teljesen felhangosítva hallgatni, hogy a
kedvenc zenéd szóljon hegymászás közben, de előfordulhat, hogy nem
mindenki szereti ezt a természetben és mászás közben. Vagy talán igen, de
előbb kérdezz rá.
NE FOGLALJ EL ÚTVONALAKAT
Nem rossz érzés, amikor valaki annyira koncentrál egy probléma
feldolgozására, hogy nem hagyja, hogy mások is megpróbálják megoldani?
Akkor te ne tedd ezt a hegyen. Egyébként is, barátokkal együtt sokkal
szórakoztatóbb a nehézségek leküzdése.
NE SIETTESS MÁSOKAT
A kedvenc - vagy bármilyen - falszakaszra várva ne siettess senkit a sziklán,
még akkor sem, ha úgy érzed, hogy az az örökkévalóságig tart.
Használd ki az időt arra, hogy megtervezd az
útvonalad, beszélgess másokkal, vagy foglald el
magad bárhogy, de ne legyél türelmetlen,
és ne próbálj senkit siettetni.

PRÓBÁLJ KI DOLGOKAT
Ha te egy fantasztikus ember vagy, aki barátságos és segítőkész, akkor
biztosan olyan embereket fogsz vonzani, akik szintén fantasztikusak,
barátságosak és segítőkészek, így nem kell aggódni a szégyentől, ha valamit
megpróbálsz és nem sikerül. Szóval, érezd jól magad.

5 BIZTONSÁG
A szikla típusától és a versenytől függően vannak bizonyos viselkedési
szabályok, és van pontozás / de minden mászásnál a következő íratlan
szabályok érvényesek:
A hegymászóknak a biztosítóhorgony alatt és azzal egy vonalban kell
maradniuk, hogy elkerüljék a mászás közbeni ingadozást vagy az esetleges
zuhanást.
Ne mássz közvetlenül a falon más hegymászók fölé vagy alá.
A falmászók soha ne másszanak át a falszerkezet oldala mögé.
A beltéri sziklamászás tilalmai
NE! Ne kezdj el kéretlen tanácsokat osztogatni, miközben másznak.
NE! Ne csapkodd a falat, miközben próbálsz rájönni, hogy mi a helyzet.
NE! Ne állj más hegymászók útjába.

6 KONKLÚZIÓ
A sziklamászás egyszerűen mindenből kínál egy
gondolkodsz, hogy kipróbálod-e, akkor jó úton jársz.

kicsit.

Tehát

ha

azon

Növeli az izomerőt.
A sziklamászás az alkarodat, a lábadat, a hátadat és a törzsedet is igénybe
veszi, így természetes, hogy minél többet gyakorlod, annál erősebb leszel.
Kalóriát éget.
A sziklamászás nem csak hatékony erőnléti edzést biztosít, hanem a kardió
edzés nagyszerű formája is.
Természetesen az, hogy mennyi kalóriát égetsz el, az életkorodtól, nemedtől
és testalkatodtól is függ.

Javítja az egyensúlyt.
A sziklamászás során az egyensúly a legfontosabb. Megfelelő egyensúly nélkül
nehezen fogod tudni a súlypontodat optimális helyzetbe hozni, hogy segítsen
megoldani egy feladatot.
Ahogy fentebb már kifejtettük, a sziklamászás egyik fő előnye a törzs
erősségének növelése. Az erő és az egyensúly pedig gyakran kéz a kézben jár.
Ezért minél többet mászol, és minél jobban növeled a törzsizmaid erejét,
annál nagyobb javulást fogsz tapasztalni az egyensúlyodban.
Segít a problémamegoldásban.
Minden lelkes sziklamászó ismeri ezt a "harcolj vagy menekülj" érzést, amikor
a lábad és a kezed helyzete rossz, és a következő mozdulatodnak tökéletesnek
kell lennie, ha el akarod kerülni a leesést.
Gyakorlással azonban ez a fajta problémamegoldás és (szó szerint) a talpon
gondolkodás természetessé válik. Kénytelen leszel így gondolkodni, ha
állandóan kényes helyzetekből kell kimentened magad.
Egyre több próbálkozással és a rossz döntések átértékelésével jobban
megismered a testedet, és azt, hogy mire vagy képes. Ez bizonyos tekintetben
meglepő is lehet számodra.
Csak hogy tisztázzuk, nem fog mindig minden sikerülni. Előfordulhat, hogy
egy-egy akadály leküzdése közben zúzódást vagy ficamot szenvedsz - ezt
minden sziklamászó jól tudja.
Az akadályok leküzdésének nincs "helyes" vagy "helytelen" módja. Nincs két
egyforma sziklamászó, és mindenkinek megvan a saját gondolatmenete.
Közösségi érzést biztosít.
A sziklamászás természeténél fogva eléggé összetartó sport lehet. Ha például
meglátogatsz egy mászótermet, gyakran egyszerre több emberrel osztozol
ugyanazon a falon.
Lehetővé teszi, hogy felfedezd a mászás örömét.
A
sziklamászás
nemcsak
endorfinlöketet,
adrenalinlöketet
és
a
legyőzhetetlenség érzését adja, hanem tökéletes lehetőséget nyújt arra is,
hogy kipróbáld magad különböző környezetekben.
Ha inkább a beltéri mászás híve vagy, van néhány fantasztikus boulder-terem
és mászófal az országban. Ezeken a helyszíneken a versenyfalak némelyike
művészi alkotás!
Növeli az önbizalmat.
Ez némileg kapcsolódik az 5. ponthoz. Akár elértél egy célt, akár barátságot
kötöttél más sziklamászókkal - vagy ami még jobb, elértél valamit egy
mászótársaddal - a sziklamászás sokféleképpen növelheti az önbizalmadat.
Nem tudjuk, hol tartasz a sziklamászás terén, de tegyük fel, hogy teljesen
kezdő vagy. Az első néhány mászási kísérleted nem éppen magabiztosságot
sugároz. (Hacsak nem vagy egy természetes
tehetségű mászó, vagy rendkívül
szerencsés!) Lehet, hogy néhány útvonalra
ránézel, és úgy érzed, hogy soha nem leszel
képes végigmászni őket.
A jó hír az, hogy minden tapasztalt
hegymászó érezte már ezt valamikor, akik
szembenéztek a félelmeikkel és
legyőzték őket.

LABDARÚGÁS
A labdarúgás, más néven futball, egy olyan játék, amelyben két 11 fős csapat, a
kezek és a karok kivételével testük bármelyik részét használva próbálják a
labdát az ellenfél kapujába juttatni. A labdát csak a kapus foghatja meg, csak
a kaput körülvevő büntetőterületen belül. Az a csapat nyer, amelyik több gólt
szerez.
A futball a világ legnépszerűbb labdajátéka, a résztvevők és a nézők számát
tekintve. A fő szabályait és alapvető felszereléseit nézve ezt az egyszerű
sportágat szinte bárhol lehet játszani: a hivatalos futballpályákon,
tornatermekben, utcákon, iskolai játszótereken, parkokban vagy strandokon.
A vakfoci a labdarúgás vak játékosok igényeihez igazított változata. Alapja a
futsal a szabályok módosításával, hogy a vak játékosok is játszhassák. Egy vak
focicsapat öt játékosból áll - négy vak mezőnyjátékos és egy látó kapus. Ez
egy gyors és ügyes sport, amely világszerte egyre nagyobb teret nyer, nemzeti
bajnokságokkal, regionális és világbajnokságokkal, valamint paralimpiai
versenyekkel.
Spanyolországot tartják a vakfoci úttörőjének, mivel az 1920-as évek óta űzik
ezt a sportágat. Brazília viszont az 1960-as években kezdte el fejleszteni az 5
az 5 ellen labdarúgást. 1974-ben vagy 1978-ban rendezte meg az első nemzeti
tornát, attól függően, melyik forrásnak hiszünk. Az első spanyol nemzeti
bajnokságot 1986-ban rendezték meg.
1996-ban a vakfoci a Nemzetközi Vakok Sportszövetségének (IBSA) hivatalos
sportágává vált (az év elismeréseként a hivatalos hangfocinkat Stryker96-nak
neveztük el). A nemzetközileg elismert szabályok megállapítása után a
következő évben a spanyolországi Barcelonában rendezték meg az első IBSA
Európa-bajnokságot, az első amerikai bajnokságra pedig a paraguayi
Asunciónban került sor. A sportág 2004-ben bekerült az athéni nyári
paralimpiai játékok közé.

1 ESZKÖZÖK
Szemfedő
Minden mezőnyjátékosnak sötétítő szemfedőt kell viselnie. Ez a felszerelés az
egyenlő játéklehetőségek biztosítása érdekében szükséges. Így a játékosok a
hiányosságaik szintjétől függetlenül ugyanúgy nem látnak majd. A szemfedő
használatával a teljesen vakok játszhatnak együtt a gyengénlátókkal, vagy
akár a teljesen látókkal. Így olyan helyi rendezvények hozhatók létre, amelyek
javíthatják
a
közösség
összetartását
a
súlyos
látássérült
emberek
befogadását.
Sípcsontvédő
A játékosoknak sípcsontvédőt kell viselniük. A sérülések elkerülése érdekében
a fejvédő viselése is erősen ajánlott minden pályán kívül játszó játékosnak. Ez
a felszerelés önmagában vagy sötétítő szemvédőkkel együtt is használható.
Labda
A labda kerülete 60 és 62 cm között van, súlya 510 és 540 g közötti. A labdát
kifejezetten ehhez a játékhoz igazították. A klasszikus focilabdával
ellentétben hangkeltő eszköz van a belsejében. Generált hangok segítik a
játékosokat
a
labda
helyének
meghatározásában
és
az
ellenfél
azonosításában. Így a játékosok látás nélkül is mozoghatnak a pályán.
Játéktér
A játéktér panelekkel körülhatárolt pálya, amik egyrészt elkülönítik a
játékteret, másrészt megakadályozzák a játékosok sérülését. Ha a látási
lehetőség korlátozva van, a tér fogalma eltűnik. A panelek tájékoztatják a
játékosokat arról, hogy mikor vannak a pálya szélén, és arról, hogy hol
helyezkednek el a pályán. Ugyanakkor a panelek biztosítják a játékosokat
arról, hogy biztonságos területen tartózkodnak és kizárják annak lehetőségét,
hogy elhagyják a biztonságos zónát és megsérüljenek.
Gólok
A vakfocira szánt kapuk 3,66 méter szélesek és 2,14 méter magasak. Az
oszlopok és a keresztléc 8 cm szélesek. Ez a kapu kisebb méretekkel
rendelkezik, mint a klasszikus labdarúgásra szánt kapu, mert a látássérült
emberek számára a tér mérete torzul.
A pálya lehet bitumenes, füves vagy műfüves. A nemzetközi versenyeken a
játéktér 38-42 méter hosszú és 18-22 méter széles.

2 SZEMÉLYZET
Bíró
A játékhoz szükséges játékvezetők száma két fő. Ők döntik el a játékot és
szükség esetén szabályokat szabnak meg. Ellenőrzik, hogy a játékosok
betartják-e a szabályokat és ha szükséges, büntetéseket rónak ki.
Orvosi személyzet
Az elsősegély és a csapatorvos szerepe a labdarúgásban kulcsfontosságúvá
vált. Még akkor is előfordulhatnak balesetek, ha a játékosok a játékot
megelőzően biztonsági lépéseket tesznek a sérülések elkerülése érdekében.
Olyan orvosi személyzetre, vagy olyan személyek jelenlétére van szükség, akik
sérülés esetén elsősegélyt tudnak nyújtani.
Edző
Minden csapatnak van egy edzője, aki a felező vonalnál, az oldalvonal mellett
van, és onnan figyeli csapata játékát. A mérkőzés során tanácsokat és
utasításokat ad a játékosoknak, hogy gólt tudjanak lőni az ellenfél kapujába.
IDŐMÉRŐ, PONTOZÓ, HANGOSBEMONDÓ
Kijelölnek egy időmérőt, egy pontozót és egy hangosbemondót. Ők a pályán
kívül, a felezővonalnál, a cserepadokkal azonos oldalon foglalnak helyet.
Az időmérőnek rendelkeznie kell egy megfelelő órával (stopper) és az
összegyűjtött szabálytalanságok jelzéséhez szükséges felszereléssel, amelyet
a szövetség vagy a vendéglátó szervezet biztosít, amelynek pályáján a
mérkőzést játsszák.
A gólbíró feljegyzi a gólt szerző játékosok számát, nyilvántartást vezet az
egyes
csapatoknak
megadott
időkérésekről,
tájékoztatást
nyújt
a
játékvezetőknek és a csapatoknak, és jelzi az időkérés engedélyezését, ha
bármelyik csapat edzője kéri.
A hangosbemondót arra kell használni, hogy a játékvezetők utasításainak
megfelelően a közönséget csendre intsék.

3 JÁTÉKOS
A játékhoz két öt fős csapatra
mezőnyjátékos és egy kapus van.

van

szükség.

Mindkét

csapatban

négy

A mezőnyjátékosoknak a mérkőzés alatt nulla látótávolsággal kell
rendelkezniük, a kapus lehet részlegesen, vagy teljesen vak is. Fontos, hogy
mindkét csapat játékosai tiszteletben tartsák az azonos látási képességeket.
Ha az egyik csapat kapusa gyengén látó, a másik kapus pedig teljesen vak,
akkor a gyengén látó kapusnak el kell takarnia a szemét egy elsötétített
szemfedővel.
A játékosokat a látássérültségük szintje alapján sorolják be a három sportág
egyikébe:
B1- Teljesen vagy majdnem teljesen vak; a fényérzékelés hiányától a
fényérzékelésig, a kéz alakjának felismerésére való képtelenségig.
B2- Részlegesen látássérült; 2/60 látásélességig vagy 5 foknál kisebb
látótérig képes felismerni egy kéz alakját.
B3- Részlegesen látó; látásélesség 2/60 és 6/60 között vagy látótér 5 és 20
fok között.

4 SZABÁLYOK
JÁTÉKIDŐ
A mérkőzés két egyenlő, 20 perces félidőből áll.
Az időmérést egy időmérő végzi. Bármelyik félidő időtartamát meg kell
hosszabbítani, ha szükséges, hogy büntetőrúgást vagy kettős büntetőrúgást
lehessen végezni.
SZÜNET
A félidő szünete nem haladhatja meg a 10 percet.
KEZDÉS
Egy érmét dobnak fel, és a kisorsolt csapat dönti el, hogy melyik kaput
támadja a mérkőzés első félidejében. A másik csapat végzi a kezdőrúgást a
mérkőzés megkezdéséhez. A második félidő elején a csapatok kaput
cserélnek (onnantól kezdve a másik oldalra támadnak), és a másik csapaté
lesz a kezdőrúgás. A cserejátékosok és a csapattagok a játéktérnek azon a
felén lévő cserepadot használják, amelyet a csapatuk véd.

KEZDŐRÚGÁS
A kezdőrúgás a játék megkezdésének vagy újrakezdésének módja:
- a mérkőzés kezdetén;
- a gólt követően;
- a mérkőzés második félidejének elején;
- adott esetben minden hosszabbítás kezdetén;
Gólt közvetlenül a kezdőrúgásból is lehet lőni.
A JÁTÉK MENETE
Minden játékos a saját térfelén tartózkodik.
A kezdőrúgást végző csapat ellenfelei legalább öt méterre vannak a labdától,
amíg az játékba nem kerül.
A labda a középső jelölő ponton áll.
A játékvezető jelez.
A labda akkor van játékban, ha megrúgják és mozog.
A kezdő rúgó nem érintheti másodszor a labdát, amíg azt egy másik játékos
nem érinti meg.
Miután az egyik csapat gólt szerzett, a kezdőrúgást a másik csapat végzi el.
MEGSZERZETT GÓL
Gól akkor születik, ha a labda egésze áthalad a gólvonalon, a kapufák között
és a keresztléc alatt, kivéve, ha a labdát a támadó csapat valamelyik játékosa beleértve a kapust is - dobta, vitte vagy szándékosan kézzel esetleg karral
megmozdította. A gól elismerésének feltétele továbbá, hogy a gólt szerző
csapat a gólt megelőző játék során nem sértette meg a játék egyéb szabályait
sem.
NYERTES CSAPAT
Az a csapat nyer, amelyik a mérkőzés során a legtöbb gólt lövi. Ha mindkét
csapat ugyanannyi gólt szerez vagy ha nem születik gól, a mérkőzés
döntetlen.
VERSENYSZABÁLYZAT
A döntetlennel végződő mérkőzések esetében a versenyszabályzat alternatív
módszereket írhat elő a mérkőzés győztesének meghatározására.
SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS HELYTELEN MAGATARTÁS
Bármely játékosnak, aki a mérkőzés során öt személyi hibát követ el, el kell
hagynia a játékteret. Ekkor azonnal lecserélhető egy másik játékosra, és a
lecserélt játékos az adott mérkőzés alatt nem térhet vissza a játéktérre.
BÜNTETŐRÚGÁS
A büntetőrúgást az ellen a csapat ellen ítélik meg, amelyik a saját
büntetőterületén belül, a labda játékban tartása közben elköveti a közvetlen
szabadrúgásra jogosító szabálytalanságok
bármelyikét.
Gólt közvetlenül büntetőrúgásból is lehet lőni.
Minden félidő végén vagy a hosszabbítás
végén van lehetőség büntetőrúgásra.

A LABDA ÉS A JÁTÉKOSOK HELYZETE
A labda:
- a büntetőpontra kerül.
A játékos, aki a büntetőrúgást végzi:
- kijelölt.
A védekező kapus:
- a labda elrúgásáig a gólvonalon marad, a rúgó játékossal szemben és a
kapufák között.
A büntetőrúgást végző csapat vezetője:
- a rúgó játkost eligazíthatja
- de nem léphet a pályán belülre
A büntető rúgón kívüli játékosok elhelyezkedése:
- a pályán;
- a büntetőterületen kívül;
- a büntetőpont mögött vagy oldalán;
- legalább öt méterre a büntetőponttól.
Eljárás
- A büntetőt értékesítő játékos rúgja előre a labdát.
- Nem játszhatja meg másodszor a labdát, amíg az nem érint egy másik
játékost.
- A labda akkor van játékban, amikor elrúgják.
Ha a rendes játékidő alatt büntetőrúgást végeznek, vagy a félidőben esetleg a
rendes játékidőben hosszabbítanak, hogy büntetőrúgást lehessen elvégezni,
vagy akár megismételni, akkor kell gólt ítélni, ha a kapufa és a keresztléc alá
történő áthaladás előtt:
- a labda érinti a kapufát vagy mindkét kapufát, a keresztlécet vagy a kapust.

5 BIZTONSÁG
Ez a sport a látássérültek számára adaptált módszerek révén nagyobb
biztonságot nyújt. A védőfalak és a játékosok felszerelésével extra biztonság
érhető el. Természetesen minden sportágban fennáll a baleset veszélye, ezért
jó,
ha
minden
sporttevékenységnél
van
orvosi
személyzet
vagy
elsősegélynyújtásra képes személy.

6 KONKLÚZIÓ
Ez a sportág, akárcsak a klasszikus változata, hozzájárul a játékosok személyes
fejlődéséhez,
a
csapatmunkára
való
képességek,
a
kitartás
és
a
felelősségtudat fejlesztéséhez. Amellett, hogy a résztvevők a sport révén
személyiségükben is fejlődnek, a játékosok számára egy olyan teret nyit, ahol
együtt játszhatnak olyan embereket is bevonva, akik nem látássérültek, mivel
minden játékos szemfedőt visel.
A labdarúgás könnyen elmagyarázható és könnyen adaptálható sportág, jó
kiindulási sport a látássérültek közösségi tevékenységeinek megvalósításához
és a közösség mindennapi életébe való bevonásukhoz.

GOLF
A golfot egy pályán játsszák a szabadban, ahol a kiindulási ponton a labdát
egy előkészített területre, az úgynevezett "teeing ground"-ra helyezik. A cél
az, hogy a labdát egy ütővel onnan egy másik előkészített területre, az
úgynevezett "putting green"-re, vagy a lyukba üssék. A teljes golfkörnek
nevezett játék 18 lyuk teljesítéséből áll.
A pontok számolásának két módja van: az egyik a megnyert és elvesztett
lyukak számolása, ezt hívják match play-nek. A másik módszer a teljes kör
alatt megtett ütések száma alapján dönt, ezt hívják stroke play-nek.
Egy másik játékforma a Stableford, ahol a teljesített lyukak díjazásakor az
egyéni akadályokat is figyelembe veszik.
A vak golfot pontosan úgy játsszák, mint a hagyományos golfot, egy fontos
kivétellel: a vak golf egy csapatsport, ahol az edző/vezető (akinek nem
feltétlenül kell golfozónak lennie, csak egy látó személynek) és a golfozó
együtt játszik egy csapatban. A vak golfozók az ütőjüket szükség esetén
letehetik, az edzőjük/vezetőjük pedig megmutathatja nekik az irányt és az
ütés vonalát.

1 ESZKÖZÖK
A vak golfban pontosan ugyanazokra az anyagokra van szükség, mint a normál golfban:
Golfütők
Az ütők egy szárból, egy markolatból és egy ütőfejből állnak. Arra szolgálnak,
hogy a labdákat a golfpályán lévő lyukak felé tereljék. Egy tipikus golfütőkészlet általában 14 darabos táskában kapható, különféle fákkal, vasakkal,
ékekkel és ütőkkel. Minden egyes golfütő típust kifejezetten úgy terveztek,
hogy különböző mértékű röppályákat és távolságokat biztosítson.
Golflabdák
A szintetikus anyagokból készült golflabdák felületén általában gödrös
mintázat található. Ez a mintázat elősegíti a jobb aerodinamikát, segítve a
labda pörgését és emelkedését ütéskor.
Ütési helyek
Az általában fából vagy műanyagból készült labdatartót a talajba szúrják,
hogy megemeljék a labda helyzetét, megkönnyítve ezzel a játékos számára a
labda eltalálását. Ez egy hegyes alsó részből áll,
amelyet a talajba vezetnek előre a labdák
elhelyezése miatt. Az elütés csak akkor
engedélyezett, amikor a játékosok az egyes
lyukak első ütését végzik.

Labdajelzők:
Különböző körülmények között a golflabdákat fel lehet emelni a
kezdőhelyükről. A pontos helyüket azonban meg kell jelölni a tisztességes
eljárás érdekében. Ezek a jelölések általában vékony, kör alakú tárgyak,
amelyek fémből vagy műanyagból készülnek. Ezek helyettesíthetők bármilyen
más apró tárggyal, például érmével is.
Gyepjavító szerszám
Ezeket az elemeket vasvillának vagy divot szerszámnak is nevezik. Arra
szolgálnak, hogy kijavítsák a labda által okozott nyomokat vagy kisebb
sérüléseket. A játékos általában arra használja ezt az eszközt, hogy a gyep
környező részeit enyhén belenyomja a kialakított mélyedésbe, hogy serkentse
a területen a fű gyorsabb növekedését. A javítási folyamatot azzal kell
befejezni, hogy a szerkezet lapos aljával kisimítják a felületet.
Kesztyű
A kesztyűk segítenek a játékosoknak jobb fogást és kontrolláltabb lendítést
elérni, valamint csökkentik a bőrhorzsolások esélyét. Általában a golfozó nem
domináns kezén viselik, de mindkét kézen lehet viselni.
Cipők
A golfcipők alsó felületén gyakran vannak tüskék. Ezek fémből vagy
műanyagból készülnek és segítik az egyensúly megtartását, különösképpen a
nedves talajon. Egyes pályák tiltják a vasszöges cipők használatát, mivel azok
komoly károkat okozhatnak a gyepben.
+1 Azok számára, akik nem akarnak sokat gyalogolni, a közlekedéshez
golfkocsik is használhatók.

2 SZEMÉLYZET
Egy vak golfversenyen ugyanannyi edzőre/vezetőre van szükség, mint
játékosra, de mivel általában együtt edzenek, így az eseményen való
részvételre is közösen jelentkeznek. Jó, ha vannak segítők a felszerelés
cipelésére és a verseny koordinálására. Fontos, hogy orvosi segítség minden
rendezvényen rendelkezésre álljon, még akkor is, ha a golf viszonylag
biztonságos sport a többi felsorolthoz képest.

3 JÁTÉKOS
Egy csapat két emberből áll: egy edzőből/vezetőből és egy játékosból. Annyi
csapat játszhat a játékban, amennyi kapacitással rendelkeznek a szervezők.

4 SZABÁLYOK
Itt ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a normál golfpályán, a
vezetők/edzők részvételét leszámítva. A vak és gyengénlátó golfozók
szükséges
esetben
az
ütőjüket
letehetik
és
az
edzőjük/vezetőjük
megmutathatja nekik az irányt, miközben az ütés vonalán állnak.
A további szabályokat a Blind Golf Australia írja le.
A KEZDÉS ELŐTT
TEENDŐK
Ismerd meg a golfszabályokat, a módosításokat, a pálya szabályait és a
versenyszabályokat.
Legalább 10 perccel a kezdési időpont előtt érkezz meg a pályára és
cserélj eredménykártyákat a játékostársakkal.
Minden golflabdán, amelyet a fordulóban használsz, legyen egyedi
azonosító jel. Mutasd meg az azonosító jellel ellátott golflabdát a
játékostárs(ak)nak és a bírónak.
Csak szabványos golffelszerelést használj az ütés előkészítéséhez és
kivitelezéséhez.
Ügyelj a golfszabályok szigorú betartására.
Csak az edzőknek/vezetőknek engedélyezd a golfkocsi vezetését.
MIT NE TEGYÉL
NE felejtsd el, hogy a szabályzatok egy példánya a golftáskában legyen.
NE érkezz későn a kezdéshez.
NE hagyatkozz kizárólag a labda gyártmányára és számára.
NE vezess golfkocsit, ha játékos vagy.
NE egyezz bele a szabályváltoztatásokba.
NE használj rudat vagy fehér botot az igazításhoz.

A FORDULÓ SORÁN
MIT KELL TENNI
Ne feledd, hogy mindig legyél udvarias játékostársaiddal.
Győződj meg róla, hogy a játékos egyedül lendíti az ütőt.
Játssz ideiglenes labdával, ha úgy gondolod, hogy az első labda elhagyta a
pályát, vagy elveszhetett egy vizes területen.
Figyelj a többi játékra is, és ne csak a saját játékod szerint haladj.
Végezz gyakorló lendítést messze attól a helytől, ahol a labda van, úgy,
hogy közben ne üsd meg a labdát. Így korrigálhatod az ütés vonalát.
Ha szeretnéd, az ütést megelőzően az ütőt leteheted.
A labdának az ütés pillanatában nem szabad mozognia.
Győződj meg a verseny tisztaságáról. /Az edző/vezető nem mutatja-e a
gurítás vonalát, miközben az ellenfél üt./
Minden lyuknál számold az összes ütést és büntetést.
A játékosok egyezzenek meg és rögzítsék az egyes lyukak eredményeit
minden lyuknál.
Kétség vagy vita esetén hívd a játékvezetőt.
MIT NE TEGYÉL
NE beszélj és ne csapj zajt, amíg más játékosok a pályán vannak, vagy
éppen játszani készülnek. Vedd tudomásul, hogy a NULLA vagy KICSI
látótávolság azt jelenti, hogy a játékosok esetleg nem látják, mi történik
körülöttük, de az edzők/vezetők felelősek a játékosok cselekedeteiért.
NE engedd, hogy az edző/vezető az ütés közben az ütő megérintésével
segítsen.
NE felejtsd el tájékoztatni játékostársad (játékostársaidat), ha ideiglenes
labdával fogsz játszani, és közöld a labda gyártmányát, számát és
azonosító jelét.
NE habozz átengedni a játékot a következő játékosnak, ha elveszett egy
labdád, miközben a mögötted lévők várnak a játékra.
NE felejtsd el kicserélni a labdát, ha az a gyakorló lendítés következtében
elmozdult. Ha a labda játékban van, egy büntető ütés jár.
NE érintsd meg a veszélyt jelentő felületet a gyakorló ütéssel.
NE hagyd, hogy az edző/vezető eldobja a labdát.
A FORDULÓ UTÁN MIT KELL TENNI
Ellenőrizd, hogy az egyes lyukak helyes bruttó pontszámát megfelelően
rögzítették-e az eredménykártyán.
A forduló befejezése után azonnal töltsd ki és írd alá a kártyát.
MIT NE TEGYEN
NE felejtsd el aláírni a pontozólapot, és győződj meg róla, hogy rajta van a
helyes hendikep/hátrány.
NE felejtsd el leadni az aláírt eredménykártyát
a lehető leghamarabb.

5 BIZTONSÁG
A fent leírt útmutatás a legfontosabb biztonsági intézkedéseket tartalmazza.
Mivel a vakgolf más sporttevékenységekhez képest viszonylag biztonságos
sport, a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó általános biztonsági szabályok
érvényesek rá. A golfpályán meglehetősen nagy távolságokat kell megtenni,
ezért fontos, hogy a rendezvényt megfelelő számú koordinátorral/
önkéntessel/munkavállalóval támogassák. Ők lépten-nyomon segíteni tudják a
résztvevőket, ha bármi történik és tudják értesíteni az orvosi szolgálatot
szükség esetén. Fontos továbbá, hogy legyen a közelben golfkocsi vagy
bármilyen gyorsan használható jármű, amely indokolt esetben haszálható a
gyorsabb szállításhoz.

6 KONKLÚZIÓ
A vak golf több örömet és izgalmat nyújthat, mint a hagyományos golf, mivel
a vakok sportját csapatban játsszák, ahol a vezető/edző és a játékos
különleges
köteléket
alakít
ki
egymás
között.
Miközben
javítják
kommunikációs és együttműködési készségeiket, mindketten tanulnak
egymástól és közösen dolgoznak a sikerek eléréséért, legyen az az aranyérem
vagy bármilyen apró siker az úton, akár egy jól kivitelezett ütés vagy egy
lyukba találat.

TÚRÁZÁS
Az alpinizmus, más néven hegymászás, a hegyvidéki régiók magas pontjainak
elérése, vagy annak megkísérlése, elsősorban a mászás öröme miatt. Bár a
kifejezést gyakran alkalmazzák alacsony, közepes nehézségű hegyek
megmászására is, helyesebb az olyan helyeken történő hegymászásra
használni, ahol a terep és az időjárási viszonyok veszélyeket rejtenek, és a
biztonság érdekében bizonyos mértékű előzetes tapasztalatra van szükség. A
képzetlenek számára a hegymászás veszélyes időtöltés.
A hegymászás abban különbözik más szabadtéri sportoktól, hogy a természet
egyedül biztosítja a résztvevők számára a terepet - és az összes kihívást is. A
hegymászás a bátorság, a találékonyság, a ravaszság, az erő, a képességek és
az állóképesség maximális próbára tétele által keltett izgalmakat testesíti
meg egy olyan helyzetben, ami kockázattal is jár. A hegymászás más
sportokhoz viszonyítva, nagyobb csoportos tevékenység. Minden egyes tag
minden szakaszban támogatja és segíti a csoport teljesítményét. A legtöbb
hegymászó számára a hegymászás öröme nemcsak a csúcs "meghódításában"
rejlik, hanem az intenzív személyes erőfeszítés, az egyre növekvő ismeret és a
természet nagyságával való kapcsolat révén szerzett fizikai és lelki
elégedettségben is.
A túrázás valóban nagyszerű szabadidős tevékenység a látáskárosultak vagy a
részlegesen vakok számára. Csodálatos módja annak, hogy visszatérjünk a
természetbe, kikapcsolódjunk és feltöltődjünk, ráadásul a vak embernek
lehetőséget ad arra, hogy mindezt látó szeretteivel, családtagjaival,
partnerével vagy barátaival együtt tegye ugyanúgy, mint ők, csak látás nélkül.
Sokan megjegyezték, hogy annak ellenére, hogy nincs meg a látásuk, az
érzékszerveik, például az érintés, a hangok és a szagok felerősödése olyan
nagyszerű, hogy úgy érzik, látó társaik, akik nem követik őket, kimaradnak az
élményből.
Nem kell, hogy az út egy távoli, járatlan hegyi ösvény vagy egy bonyolult
szakasz legyen; elég egy ritkán használt kavicsos út vagy néhány jól bejáratott
sétaút. A látássérült emberek számára is jobb és biztonságosabb, ha látó
vezetővel túráznak, miközben a fehér botjuk vagy kutyakísérőjük segítségét
veszik igénybe. Nagyon jó móka, amikor valaki csoportosan teszi ezt. Abszolút
kivitelezhető!
Ez a sport nem igényel semmilyen módosítást. Mindössze elszántság, jó cipő,
fizikai állapot, egy jól kijelölt, túl sok akadályt nem tartalmazó útvonal és 1-3
jól képzett túravezető szükséges hozzá, akik ismerik az útvonalat.

1 ESZKÖZÖK
A vak gyerekek és felnőttek számára egy pihentető (vagy energikus) erdei séta
kellemes időtöltés lehet. Ez jó testmozgás és ideális tevékenység a barátokkal és
a családdal való közös időtöltéshez. Emellett lehetővé teszi a természet fenséges
szépségének megtapasztalását is.
"A természet az egyik olyan dolog, ami összeköt a világ többi részével, és a benne
a világ részének érezhetjük magunkat."
A túrázást látók és nem látók egyaránt élvezhetik. Míg a látó emberek értékelik
az erdő festői szépségét, a vak túrázók az érzékszervi élmények más csokrát
élvezhetik - a fenyőtűk fanyar illatát, a szellő lágy simogatását és a hegyi patak
csobogását.
Kezdd könnyedén, ha még nem ismered a túrázást, indulj a "kezdő"
túraútvonalakon. Ahogy egyre magabiztosabbá válsz, haladhatsz a hosszabb
túrák és a nagyobb kihívást jelentő terepek felé.
Találd meg a megfelelő ösvényt. Fordíts különös figyelmet az egyes útvonalak
hosszára és nehézségi fokára (a könnyűtől a megerőltetőig). A lehetséges
veszélyekről, például a vadon élő állatokról, a kullancsokról és a mérges
szömörcéről is találsz információkat.
Fontold meg, hogy látó vezetővel túrázz. Egy nagyobb kihívást jelentő
túraútvonalon egy látó vezető segíthet az akadályok - a kidőlt fáktól kezdve a
váratlan magassági változásokig - leküzdésében. Egy rövid kötél kényelmes
módja annak, hogy kapcsolatban maradj a látó vezetővel.
Figyelj a hangjelzésekre, amikor egy csoporttal túrázol. Az általuk kibocsátott
hangok fontos információkat adnak az előttünk álló ösvényről. A különböző
terepviszonyok - például a tócsák, a laza kavics vagy a homok - határozottan
eltérő hangokat adnak ki. "Ha felmérem, hogy milyen lesz az ösvény felszíne,
akkor készen állok arra, hogy a következő lépésnél bármilyen kiigazítást
végezzek a talpammal, amire szükségem lehet" - mondja Bill Tipton, egy
tapasztalt túrázó, aki vak.
Fontold meg a sétabotok használatát. Egyes vak túrázók nordic walking botokat
használnak, amelyek a síbotokhoz hasonlóak. A fehér bothoz hasonlóan a
sétabotok is használhatók a közelgő akadályok azonosítására. Segítenek abban
is, hogy egyensúlyban és egyenesen maradj, ha az ösvény sziklás vagy egyenetlen.
Fektess be egy pár jó túrabakancsba. Ezek bokatámasztást biztosítanak, ami
csökkenti a bokaficam esélyét. Ez fontos szempont a túrázók számára, akik nem
látják pontosan a terep jellegét, amelyen járnak. A jó minőségű túrabakancsok
jobb tapadást és védelmet nyújtanak a vízhólyagok ellen is.
Készülj fel a vészhelyzetre. Az okos túrázók - vakok vagy látók - tudják, hogy
mindig van rá esély, hogy megsérülnek, eltévednek,
vagy rossz időjárás miatt elakadnak.
Tervezz előre, és csomagolj be elsősegélynyújtó
felszerelést, esőruhát, élelmet, extra vizet,
naptejet, vízálló gyufát és kést vagy
multifunkciós szerszámot.
Fogadd be az élményt! Érezd a napfény melegét
az arcodon. Lélegezd be a friss levegőt.
Élvezd a túratársak társaságát.

2 SZEMÉLYZET
A vakokkal való hegymászáshoz elegendő egy társ, aki képes ellátni a vezetősegítő szerepét, de mindig ajánlatos legalább 2 vagy 3 embert bevonni.
Tapasztaltnak kell lenniük a túrázásban, ismerniük kell az ösvényeket, tudniuk
kell az elsősegélyt nyújtani, és természetesen tisztában kell lenniük a vakok
munkájával és vezetésével a hegyen.
Az ő feladatuk a látássérült személy kísérése a túraútvonalon, az útvonal
futásának betartása, az akadályok leküzdésének segítése és természetesen a
biztonságos hazatérés biztosítása.

3 JÁTÉKOS
A túrázás egy egyéni sport, ezért mehetsz egyedül is. A természetjárással
ellentétben a túrázás résztvevőjének jó fizikai állapotban kell lennie, mert az
ösvények hosszabbak, és jó társaságban mindig készen kell állnia az
improvizálásra.

4 SZABÁLYOK
A természetben nincsenek játékszabályok. Viselkedési szabályok vannak.
Mindenekelőtt a társakhoz és a csoporttársakhoz való viszonyulás, mert nem
lehet tudni, mikor és milyen segítségre lesz szükségünk.
Tisztelni kell a hegyet és a természetet, mert kíméletlenek lehetnek az
emberrel és az emberi butasággal szemben. Szintén fontos szabály és
magatartás a természetben, hogy mindent, amit magunkkal viszünk, azt
visszahozzuk, és ami nem a tartozik a természethez, azt nem hagyjuk el. Ez
leginkább a szemétről és mindazon tárgyakról szól, amik nem autentikusak a
természetben.

5 BIZTONSÁG
A túrázás során a résztvevők biztonsága a legfontosabb. Ezért az akció
ütemezése előtt elemzést végeznek az útvonal nehézségéről és a résztvevők
kiválasztása vagy a túrára vonatkozó kérelmek alapján megfelelő túraútvonal
mellett döntenek.
A látássérültek biztonsága nagyon fontos,
ezért minden vak mászóhoz legalább 2
egészséges résztvevőt rendelünk, hogy a
túra minden tagja biztonságban érezze
magát és teljesíteni tudja a szakaszt.

6 KONKLÚZIÓ
A túrázás nem értelmetlen séta a természetben, megközelíthetetlen
ösvényeken és tájakon, és nem is a csúcs meghódítása. A túrázás egy stílus és
életmód, egy sport, amit egy sor olyan tevékenység kísér, amelyek még
vonzóbbá és érdekesebbé teszik a modern életet. A természetben való
gyaloglás, a szocializálódás és a friss levegőn való mozgás egy aktív,
élvezetekkel és új élményekkel teli kikapcsolódás. Bár fizikailag kimerít
minket, ugyanakkor új energiával gazdagít és felfrissít, amelyre a mindennapi
életben szükségünk van. A túrázás sok más tulajdonságot is fejleszt:
találékonyságot, bátorságot, áldozatkészséget, alkalmazkodóképességet,
fizikai állóképességet, társas hajlamot, valamint az emberek és a természet
megértését. Közösségen és a közös cselekvésen alapul, fejleszti a természeti
és egyúttal saját pszichofizikai képességeinket. Mindezek szerint a túrázás
amellett, hogy életmód és életstílus, erős és stabil személyiséget fejleszt,
amelyet bátorság, szellemi és fizikai erő, kitartás, és felelősségvállalás
jellemez önmagunk, a társadalom és a természet iránt. Emellett a minőségi és
egészséges életmódot gazdagítja.

CSELGÁNCS
A cselgáncs Japánból származik, különböző harcművészetek elemeiből
tevődik össze. A dzsúdó az egyik legbiztonságosabb küzdősport, mivel nem
tartalmaz rúgást, ütést vagy az ízületekre gyakorolt erős hatást az ellenfél
eldobásakor. Emellett a játékosok semmilyen fegyvert nem használnak.
Két játékos áll egymással szemben egy tatamin (egy speciális "szőnyeg”). Az
ellenfelek célja az, hogy felemeljék és a hátukra dobják a másikat. Mikor már a
földön vannak az ellenfelek, különböző fojtófogásokat vagy feszítéseket
alkalmaznak a behódolásig. A cél a másik játékost a hátán fekve tartani,
ameddig csak tudják, de legalább 10 másodpercig.
A küzdelem végén az a játékos nyer- hacsak nem történik azonnali "ippon"
(teljes értékű győzelem) egy tökéletesen kivitelezett dobással vagy az ellenfél
20 másodpercig hátán fekve a földön tartásával - akinek a legtöbb pontja van.
Ha nincs pont, vagy mindkét résztvevőnek ugyanannyi pontja van, akkor a
mérkőzés az aranypontos fázisba jut, ahol az a játékos nyeri a küzdelmet, aki
először szerez pontot.
”Egy olyan dobás, amely lendületesen és kontrolláltan a hátára fekteti az
ellenfelet, ippont ér és a dobó megnyeri a versenyt. Egy gyengébb dobás,
amikor az ellenfelet a hátára dobják, de nem elég erővel ahhoz, hogy ippont
érjen, az a waza-ari. Két waza-ari pontszáma egyenlő egy ipponnal. Egy olyan
dobás, amely az ellenfelet az oldalára fekteti pedig yuko pontot ér.
A nevazában ippon pontot kapunk, ha egy elismert oszaekomi-wazával 20
másodpercre a hátára fektetjük az ellenfelet, vagy ha shime-waza vagy
kansetsu-waza segítségével kényszerítjük ki a behódolást. A behódolást a
szőnyeg vagy az ellenfél legalább kétszeri kézzel vagy lábbal történő
megérintésével vagy a maitta (önfeladás) kimondásával jelzik. A 20
másodpercnél rövidebb, de 10 másodpercnél hosszabb tartásért waza-ari jár
(korábban a 15 másodpercnél hosszabb tartásért waza-ari, a 10 másodpercnél
hosszabb tartásért yuko járt). A nevaza-ban ippon pontot kap az ellenfél 20
másodpercig tartó hátára fektetés és egy elismert osaekomi-waza
segítségével, vagy a shime-waza vagy kansetsu-waza segítségével történő
behódolás kikényszerítésekor. A 20 másodpercnél rövidebb, de 10
másodpercnél hosszabb tartásért waza-ari jár (korábban a 15 másodpercnél
hosszabb tartásért waza-ari, a 10 másodpercnél hosszabb tartásért pedig yuko
járt)."
A dzsúdó kiváló sportág egy inkluzív rendezvényen történő megvalósításra,
mert a látássérült emberek együtt játszhatják a látó emberekkel.
A hivatalos paralimpiai játékokon a szabályok
pontosan ugyanazok, mint a fent leírtak,
egyetlen kivétellel: a látássérült résztvevők
együtt kezdik a versenyt összekapaszkodva,
szemben az ép versenyzők
off-grip technikájával.

Az eredeti játékhoz hasonlóan a látássérült emberek a küzdelmen egy
speciális ruhát, a judogit viselik. Ez egy fehér vagy kék nadrágot és egy
kabátot tartalmaz, amelyet egy "obival", azaz övvel a derekukon kötnek össze.
Ennek az egyenruhának a viselése lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy
megragadják egymás ruháit és különböző dobástechnikákat alkalmazzanak.

1 ESZKÖZÖK
A dzsúdó mérkőzést általában fedett helyen, egy speciális szőnyegen, az
úgynevezett tatamin játsszák. A tatami külső része körülbelül 14
négyzetméteres. Ezen belül van egy kisebb terület, ami körülbelül 10
négyzetméter, és ahol a tényleges mérkőzés zajlik. Azokat az ellenfeleket,
akik a cselgáncs mérkőzést játsszák, judokának nevezik. Ők speciális
egyenruhát, judogit viselnek. A judokák a tudásszinttől függően különböző
színű öveket viselnek.

2 SZEMÉLYZET
Egy profi cselgáncs mérkőzésen két bíró van. Ha látássérültek számára
szerveznek versenyt, fontos, hogy lehetőleg az edzők a tatamira vezessék a
versenyzőket. Később majd a bíró segíti, hogy megfogják egymás judogijét a
játékosok. Mint minden rendezvényen, itt is fontos, hogy legyenek
önkéntesek/alkalmazottak, akik segítenek a verseny lebonyolításában, és
segítik a versenyzőket is. Egy inkluzív sporteseményen is szükség van plusz
emberekre, akik a tornateremben vagy a stadionban irányítják a résztvevőket.
Az edzők általában a tatamin kívül tartózkodnak, és szóbeli utasításokat
adnak a sportolóknak. Mint minden sporteseményen, itt is fontos, hogy
sérülések esetén orvosi segítségnyújtás legyen.

3 JÁTÉKOS
Két ember küzd egymás ellen. Egy verseny szervezésekor a helyszín
kapacitásától függően állapítják meg a küzdők /spotolók/ létszámát.

4 SZABÁLYOK
A dzsúdóverseny azzal kezdődik, hogy mindkét dzsúdós meghajol egymással
szemben. Ezután a bíró jelzi a mérkőzés kezdetét. A látássérültek és vakok
számára szervezett dzsúdó találkozókon a mérkőzés úgy kezdődik, hogy a
versenyzők a bíró irányításával megfogják egymás judogi-jét, majd a bíró jelzi
a mérkőzés kezdetét.
A szabályok alapján a mérkőzés a fentiekben leírtak szerint, ipponnal vagy az
idő lejártával ér véget.
Amikor a versenyzők a tatamin a játéktéren kívülre kerülnek, a bíró jelez és
visszavezeti őket a tatamira. Ez történik egy látássérült dzsúdó mérkőzésen is.
Versenyek szervezésekor a résztvevőket kor, nem és testsúly alapján sorolják
különböző kategóriákba. Egy inkluzív rendezvényen a látássérültség szintje
alapján is lehet kategóriát létrehozni.

5 BIZTONSÁG
Mindig elegendő számú önkéntesnek/segítőnek kell kísérnie a résztvevőket. A
rendezvényen nem vehet részt több ember, mint amennyi a helyszínen
megengedett. Vészhelyzet esetén a vészkijáratoknak nyitva kell lenniük és a
kísérőknek fel kell készülniük arra, hogy például tűz esetén milyen módon
evakuálják a résztvevőket.
A mérkőzés során a két játékvezető arra figyel, hogy mindenki a szabályok
szerint játsszon. Nem alkalmazható rúgás vagy ütés, sem feszítés ellenfél
dobása miatt. A bírók kísérik vissza a versenyzőket a tatamira, ha azok a
"küzdelem" közben kimozdulnának a harci helyzetből.

6 KONKLÚZIÓ
A dzsúdó mind a fizikai, mind a mentális egészségre jó hatással van.
Önvédelmi technikákat tanít anélkül, hogy az ellenfelet bántaná. A
versenyzők közötti szoros és állandó fizikai kontaktus miatt ez a játék
könnyen játszható inkluzív módon, látó és vak emberek részvételével
egyaránt.

EVEZÉS
Az evezés egy olyan sport, amit szabadidős vagy versenysportként a
szárazföldön (beltéri evezés) és a vízen egyaránt lehet űzni. A vízen a
személyek vagy párevezős (mindkét kézben egy-egy evező) vagy váltott evezős
(csak egy evezőt használva) technikával tudnak haladni. A párevező lehet
egyszemélyes vagy űzhetik 2, 4 vagy akár 8 evezős csapatban is. A váltott
evezés mindig több személyes csónakban történik, 2, 4 vagy 8 fős
csapatokban. Ezeket néha egy kormányos irányítja, bár a kisebb hajókat (2/4
evezős) egyre gyakrabban egy evezős kormányozza, akinek az egyik cipőjéhez
egy kormányrúd van erősítve.
Az evezés lehetőséget nyújt a látássérült sportolóknak, hogy aktívan
tevékenykedjenek a vízen, tagjai legyenek egy szórakoztató és barátságos
klubnak, és különböző versenyeken szerepeljenek a klubversenyektől kezdve a
megyei és nemzeti bajnokságokon át, a világbajnokságokig és a paralimpiai
játékokig.
Az evezés a versenysportágak közé tartozik A 2008-as Pekingi Paralimpiai
Játékokon paralimpiai sportágként került bevezetésre, lehetőséget biztosítva
a sportolóknak és a látássérült embereknek is, hogy a legmagasabb szinten
érjenek el eredményeket.

1 ESZKÖZÖK
Az evezés természetesen egy vízi sport, ahol nyugodt körülményeket kell
biztosítani a hajó számára. Mivel a versenyek gyorsak és a táv hosszú, a lehető
legnagyobb vízfelületet kell biztosítani a hosszú sávok számára
Mindenekelőtt szükség van egy megfelelő hajóra, ami alkalmas az evezésre, és
2, 4 vagy 8 versenyző befogadására.
Felszerelés
A hétköznapi és a fogyatékkal élő versenyzők számára készített hajótestek
megegyeznek. A speciális igényű sportolók számára készített hajók olyan
ülésekkel
vannak
felszerelve,
amelyek
a
fogyatékosság
mértékéhez
alkalmazkodnak. A mai napig az ülésre vonatkozóan nincsenek egyéb
előírások, mint a következők: az LTA4+ kategóriában csúszóülés; a másik
három hajóosztályban rögzített ülések vannak. A TA 2x olyan üléssel
rendelkezik, ami "kiegészítő támogatást" nyújt. Az AW1x és az AM1x olyan
üléssel
van
felszerelve,
ami
"testtartás-támogatást"
nyújt
a
sérült
egyensúlyérzékkel rendelkező személyek számára (pl. gerincsérülés, agyi
bénulás). Ez biztosítja a felsőtest megtámasztását
és rögzített helyzetben tartását.
A kisebb hajók fel vannak szerelve bójáknak
nevezett úszóművekkel, amik a
csónakkötélzethez rögzítve stabilizátorokként
működnek, és további oldalirányú egyensúlyt
biztosítanak.

Alapvető evezős felszerelés
Kezdőknek hasznos lehet
felszerelésekről.
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Evezőlapát
Az evező vízbe merülő része. Általában az evezős által képviselt klub színeire
festik. Különböző formájú lapátok léteznek; az aszimmetrikus (leginkább egy
bárdra hasonlít) és szimmetrikus (legjobban egy tulipánra hasonlít)
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Az evezősök
mozgatására.
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Tulipánok
A csónak tulipánjai (fém kitámasztó) minden egyes ülésénél megtalálhatók, és
egy forgócsapot (forgó és kapu) támasztanak alá, hogy az evezőt a csónak
oldalából kifelé tartsák. Jelenleg többféle kialakítású tulipán létezik, két vagy
három támasztékkal, szénszálas csövezettel, vagy a fém- és szénszálas
szárnyakkal.
Ülés
Egyes hajók fix ülésekkel, mások pedig csúszó ülésekkel rendelkeznek. Az
evezősök csúszóülésen ülnek, ami azt jelenti, hogy az ülés kerekeken mozog
előre-hátra, hogy az evezősnek nagyobb mozgást tegyen lehetővé. A sín, amin
a kerekek ülnek csúszdaként működik.
Cipők
Az evezősök a lábukat egy fémlapra szerelt cipővel rögzítik a hajóhoz. Ez
biztosítja
számukra
a
stabil
alapot,
ahonnan
elrugaszkodhatnak.
Sarokrögzítővel kell rendelkezniük, hogy felborulás esetén gyorsan ki tudják
oldani a lábukat.
Kormányos ülés
Néhány hajónak van kormányosa, aki vagy a hajó elején (orr) vagy hátul (far) ül
a kormányosülésben. A kormányos egy kormányrúd és egy beépített
kormánymechanika segítségével kormányozza a hajót, és utasítja a
legénységet, miközben figyel.
Hajóorr és az orrtőke
A hajóorr a hajó elülső része, és orr evezősnek nevezik azt, aki az orrhoz
legközelebbi ülést foglalja el (az orr evezőse az, aki elsőként halad át a
célvonalon). Az orrtőke egy gömb alakú biztonsági sapka, amely a hajó orra
fölött helyezkedik el.
Ez minden evezős csónakon kötelező a többi vízhasználó biztonsága
érdekében.
Far (vagy farvászon)
Ez a fedett rész a hajó hátsó részén található.
A kormányrúd a farvászon alatt helyezkedik
el és a kormánymechanikához van
csatlakoztatva.

2 SZEMÉLYZET
A vakokból álló evezőscsapat számára nagyobb létszámú segítő személyzetre
van szükség. Vagyis a látássérült személyt kisegítő is része a csapatnak. Ha 2,
4 vagy 8 ember evez, akkor a segítő személyzet száma is legalább 2, 4 vagy 8
fő legyen. Az ő feladatuk a csónak vízre szállítása, az evezők beállítása, az
evezősök csónakba ültetése, és természetesen a hajó követése egy másik
hajóval, ami baleset esetén segítséget nyújt.
Az evezősök segítőin kívül, ha versenyről van szó, maximális számú bírót,
orvost és egészségügyi dolgozót is kell biztosítani.

3 JÁTÉKOS
Bárki, aki látássérült, részt vehet az evezésben. Egy vak vagy gyengén látó
személy számára az evezés a szabadságérzetet, a társadalmi elszigeteltség
csökkenését, valamint az új készségek elsajátítását jelenti, miközben fitten és
egészségesen tart.
Ráadásul a látássérültek is nagyon sikeresek lehetnek az evezésben; a
legjobb evezősök mindannyian tökéletesen érzik a hajó mozgását, ami
független a látásuktól. Ennek köszönhetően nincs akadálya annak, hogy a
látássérült személyek ne tudnának magas szinten evezni a népszerű
klubtevékenységen belül. Az evezéshez és a hajó legénységéhez 2, 4 vagy 8
emberre van szükség.

4 SZABÁLYOK
Alapszabályok
Az evezésben két fő szabály van, amelyeket a Nemzetközi Evezős Szövetség
(FISA) határoz meg az egyes versenyeken.
Sávváltás: Az olimpiai evezős versenyszámokban hat külön sáv van, mindegyik
sávban
egy-egy
hajóval.
A
hajók
(egyéni
vagy
csapatversenyek)
megváltoztathatják a számukra kijelölt sávot, feltéve, hogy nem akadályozzák
a másik hajót. Amennyiben egy hajó a sávváltás közben akadályozza a
másikat, az egyént vagy a csapatot azonnal kizárják a versenyből.

Hibás indítások: Az esemény egy pisztolyból kilőtt vaktöltény hangjával
kezdődik. Ha azonban egy csapat a vaktöltény kilövése előtt elhagyja a
pozíció, akkor az hibás rajtnak minősül.
Minden csapatnak vagy egyénnek legalább egy hibás rajt engedélyezett egy
versenyszámban. A második hibát követően, azonban kizárják őket a
versenyből.

5 BIZTONSÁG
Az evezés élvezetes és kihívásokkal teli sport. Mint minden sportnak,
különösen a vízi sportoknak, ennek is vannak kockázatai. Ennek megfelelően
alapvető fontosságú, hogy minden résztvevő (beleértve az evezősöket,
kormányosokat, edzőket, versenybírókat, önkénteseket és szurkolókat)
tisztában legyen a vízi közlekedés biztonsági szabályaival, és kövessék
azokat.
A klubok és a versenyek biztonsági ellenőrzéséhez hozzátartozik, hogy a
biztonsági felelős ellenőrizze, hogy felszerelések megfelelnek-e az előírt
kritériumoknak. A biztonság és a klubok segítése érdekében, hogy teljesítsék
a
biztonsági
követelményeiket,
a
versenybírók
szúrópróba
szerűen
ellenőrizhetnek.

6 KONKLÚZIÓ
Bárki, aki látássérült, részt vehet az evezésben. Egy vak vagy gyengén látó
személy számára az evezés a szabadságérzetet, a társadalmi elszigeteltség
csökkenését, valamint az új készségek elsajátítását jelenti, miközben fitten és
egészségesen is tart.
Az evezés azon kevés erő sportok egyike, ami az összes nagy izomcsoportot
megmozgatja, beleértve a bicepsz, a tricepsz, a hátizmok, a farizmok és a
hasizomzatot. A sport javítja a szív- és érrendszer állapotát és az izomerőnket
is. A versenyszerűen evezők általában magasak és izmosak: bár a plusz súly
növeli a csónak ellenállását, a nagyobb testalkatú sportolók megnövekedett
ereje ezt általában ellensúlyozza. A megnövekedett teljesítményt a sportoló
hosszabb végtagjai által, az evezőre kifejtett nagyobb erőkar révén érik el. A
többszemélyes hajókban (2,4, vagy 8) a legkönnyebb személy általában a hajó
orrában lévő ülésen, a hajó elején ül.

FUTÁS
A futás az egyik legalapvetőbb és legősibb sporttevékenység, amit az
emberek végeznek. Szabadidős szinten a futás nem igényel semmilyen
speciális felszerelést, bárhol végezhető. A sebességtől függően különböző
kifejezéseket használunk, mint például a kocogás, ami a futótevékenység
lassabb tempójára utal, és a sprint, ami a futás nagyon gyors módját jelenti.
Professzionális szinten a futók a futótevékenység távolságától és típusától
függően futópályán, országúton, terepen (ösvény) vagy különböző földrajzi
felületeken (szintkülönbséggel) futnak. Különböző versenyeket rendeznek, a
legrövidebb pálya 100 méter, a leghosszabb pedig már ultra hosszú táv. A
sprintek 400 méterig, a középtávok 400 és 3000 méter között, a hosszú távok
pedig 3000 méter felett vannak.
A futás a látássérültek számára is adaptálható egy vezető segítségével. A két
leggyakoribb mód a szóbeli irányítással történő vezetés vagy a kötéllel
történő futás. A profi versenyeken való futás során a vezetők és a futók a
csuklónál egy kis kötéldarabbal, tájékozódást segítő hevederrel kapcsolódnak
össze, ami segít a futónak a sávjában maradni. Mivel a látássérülés szintje
eltérő lehet, a tisztességes verseny érdekében minden látássérült sportoló
szemkötőt visel. A vezető és a sportoló együtt edz, miközben szinkronizáltan
egymás mellett futnak, karjukat és lábukat egyszerre mozgatva.

1 ESZKÖZÖK
A futás azért nagyszerű sport, mert bárhol végezhető. Ideális esetben egy
futópálya a legjobb terep a gyakorlásra, mivel ott nincs annyi akadály, mint
például egy természetes ösvényen. A verseny szervezésekor ugyanazokat a
felszereléseket használjuk a rajthoz (rajtgép), mint a nem vak sportolóknál.
Az egyetlen extra felszerelés, amire szükség van, az a látássérült sportolók
szemkötője és az összekötő kötél. Ezen kívül természetesen futóruházatra és
futócipőre is szükség van.

2 SZEMÉLYZET
Ha látássérült emberek számára szervezünk futóeseményt, fontos, hogy annyi
önkéntes segítő futó legyen, mint amennyi vak vagy látássérült résztvevő.
Ideális esetben a játékosok a segítővel együtt edzenek, de ha olyan
szabadidős tevékenységről van szó, amihez idegenek is csatlakozhatnak, az
jó lehetőséget teremthet az ismerkedésre, ha a futók és a vezetők párban
futnak. Az is lehetséges, hogy a látó emberek "a vakok bőrébe bújva
fussanak", ha szembekötőt biztosítunk számukra miközben egy vezetővel
párt alkotva futnak. A távtól függően a pálya vagy az ösvény bizonyos
szakaszainál önkéntesekre vagy alkalmazottakra van szükség a biztonság
fenntartásához, az italok biztosításához és a futók támogatásához, ha
bármilyen probléma felmerül. Nagyobb esemény esetén mindig jelen kell
lennie orvosi segítségnek.

3 JÁTÉKOS
Ennek a sportnak az a nagyszerűsége, hogy annyi emberrel lehet "játszani",
ahányan csak részt szeretnének venni rajta - a biztonsági előírásokat szem
előtt tartva és elegendő kapacitással a támogatásra. Egy csapat két
sportolóból áll: egy látássérült / vagy bekötött szemű és egy vakvezető
sportolóból.

4 SZABÁLYOK
A súlyosan látássérült atlétáknak vagy a vak résztvevőknek, akik bekötött
szemmel versenyeznek, kísérőket kell párt alkotniuk. A vezető egy látó futó,
aki folyamatosan kommunikál a társával, akadályokra figyelmeztet, és
tájékoztatja a sportolókat, hogy a pálya/útvonal melyik pontján vannak és
mennyi van még hátra. A sportolók és a vezetők a csuklójuknál vannak
összekötve egy kis kötéllel. Mindketten egymás mellett futnak és
szinkronizálják a mozgásukat. Rengeteg közvetlen kommunikációra van
szükség a csapaton belül. A verseny kezdetén minden pár felsorakozik a
rajtvonalnál, és a jelzést (sípszó, puskalövés stb.) követően mindannyian futni
kezdenek. Az a pár nyer, amelyik előbb ér célba.

5 BIZTONSÁG
A távtól függően a pálya vagy az ösvény bizonyos szakaszain önkéntesekre
vagy alkalmazottakra van szükség a biztonság érdekében, az italok
biztosítására és a futók támogatására, ha bármilyen probléma felmerülne.
Nagyobb rendezvények esetén mindig jelen kell lennie orvosi felügyeletnek.
A sportolóknak és kísérőiknek szükségük van egy kis időre a felkészüléshez,
hogy megbeszéljék, hogyan kommunikálnak egymással, hogyan gyakorolnak,
hogyan futnak egymás mellett szinkronban. A rajtnál a szervezőknek
biztosítaniuk kell, hogy mindenkinek legyen elég helye. Különösen a rajtnál,
nem szabad zsúfoltnak lenniük.

6 KONKLÚZIÓ
Ez a fajta sporttevékenység nagyon olcsó, nem igényel drága felszerelést.
Ideális lehetőséget biztosít az emberek számára, hogy kapcsolatba
kerüljenek egymással, ezért az egyik legjobb sport a társadalmi befogadás
elősegítésére.

ÚSZÁS
Az úszás mint a versenysportok egyik fajtája, a sportklubok és számos
egyesület létrehozásával együtt jelent meg. Az egyik első klubot 1837-ben,
Angliában hozták létre.
A leghíresebb úszóstílus akkoriban az volt, amit ma mellúszásnak neveznek. A
nem fogyatékkal élő úszók 1896 óta (1. olimpiai játékok) versenyeznek
érmekért. Akkoriban a mellúszást és a gyorsúszást mutatták be. A pillangó
stílust 1940-ben fejlesztették ki. Csak 1960 óta versenyeznek fogyatékkal élők
ebben a szakágban (I. Olimpiai Paralimpia Rómában).
A látássérültek úszástechnikája és edzése ugyanaz, mint a látóké. Számukra
nehézséget jelent az iránytartás, a fordulók és a rajtugrások végrehajtása.
Ezen elemek gyakorlásához időre, erőfeszítésre és kitartásra van szükség. A
közönség hangos szurkolása is problémát jelent. Az úszás egy egész évben
űzhető tevékenység, amit fedett és szabadtéri uszodákban is lehet végezni.
A fordulókat az edzők segítik, akik a pálya két végén állnak. Az úszót a forduló
végén és a célvonal elérése előtt egy gömbhegyű pálcával megérintik. Az
illető így tudja, hogy közel van a medencefalhoz.
Az úszás technikája ugyanaz a látássérült emberek esetében is. Javasoljuk,
hogy az úszónak legyen egy támogató személye, aki segíti őt, odakíséri a
medencéhez és támogatja az úszás előtti és utáni felkészülését. Nincs szükség
speciális sportpályára. A tanulási folyamat során az egyik fontos tényező, hogy
az edzést csendben kell megszervezni, hogy az érintett hallja az
edző/sportoktató utasításait és jelzéseit.
Az úszásban a következő két elemet tartalmazó osztályok jöttek létre:
Egy betűkód: S, SB vagy SM, amely az úszóstílust jelöli:
S - gyorsúszás, hátúszás és pillangóúszás
SB - mellúszás
SM – vegyesúszás

Illetve egy 1 és 14 közötti szám, amely a fogyatékosság típusát és mértékét
jelzi:
1-10 - mozgásszervi fogyatékosság (minél magasabb a szám, annál kisebb a
fogyatékosság mértéke);
11-13 - látássérülés (minél nagyobb a szám, annál kisebb a fogyatékosság
mértéke);
14 - értelmi fogyatékosság.
A fogyatékkal élők úszásban többféle versenyszámban
gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangóúszás és vegyesúszás.

indulhatnak:

A látássérült vagy értelmileg sérült sportolók minden úszásnemben mindig
ugyanabban az osztályban versenyeznek, pl. S11, SB11 és SM11 (vak sportoló):
S/SB11 osztály - látásélesség gyenge és/vagy fényérzékelés nincs;
S/SB12 osztály - látásélesség jobb, mint az S/SB11 osztályú sportolóknál
és/vagy a látómező 5 foknál kisebb;
S/SB13 osztály - a lehető legjobb látásélesség, azon osztályon belül, hogy
fogyatékkal élőnek számítsanak és/vagy a látómezőjük 20 foknál kisebb
legyen.

1 ESZKÖZÖK
Minden uszodának és épületnek hozzáférhetőnek kell lennie a fogyatékkal
élők számára. Az edzéshez vagy versenyzéshez szükség van egy medencére,
lehet fedett vagy szabadtéri - az évszaktól (időjárástól) függően.
Szintén szabadidős sportágként, nyílt vizeken, például tengerben vagy
tavakban is gyakorolható, egy kísérő személy segítségével, és a környezeti
lehetőségekhez mérten. A nyílt vizeken való úszásban elsősorban összetett
versenyeken, - például triatlon - szerepelnek a sérült sportolók. A fedett és
szabadtéri medencéket úszóversenyekre használják.
A World Para Swimming szabályzata szerint kétféle uszodát engedélyeznek
edzésre és versenyzésre:
paralimpiai szabványú úszómedencék –
minimumkövetelményekkel rendelkező medencék legalább 25 vagy 50 méter hosszúság, ha a benyúlás (idő) érzékelő két
oldalon van felszerelve;
A medence 1. méterétől az indulástól, a 6. méterig minimum 1,35
méteres mélységre van szükség. A továbbiakban legalább 1,0 méteres
mélység szükséges;
A sávoknak legalább 2,5 m szélesnek kell lenniük, az első és az utolsó
sávon kívül két, egyenként legalább 0,2 m széles sávval.
A pályakötél "úszókból" áll.

A pályakötélnek teljes hosszában "úszókból" kell állnia, amelyek átmérője
legalább 0,10 m és legfeljebb 0,15 m. A pályakötelet a pálya teljes
hosszában ki kell feszíteni, és a medence mindkét végén a falba
süllyesztett kampókhoz kell rögzíteni.
Rajtkő – A rajtkőnek merevnek kell lennie, hogy ne keltse a rugalmasság
benyomását. A rajtkő magasságának 0,5 és 0,75 méter között kell lennie a
vízfelszín felett. A rajt felületének legalább 0,5 x 0,5 méteresnek kell
lennie, és csúszásgátló anyaggal kell borítani. A rajtkő maximális lejtése a
víz felé nem haladhatja meg a 10 fokot. A rajtkő emellett rendelkezhet
állítható lábtartóval is. A rajtkő kialakításának lehetővé kell tennie, hogy az
úszó keze meg tudja fogni a rajtkő elejét vagy oldalát, amikor elugrik róla.
A víz hőmérsékletének 25 °C és 28 °C között kell lennie.
Pályajelzések - sötét, kontrasztos színűek legyenek, a medence alján, az
egyes sávok közepén.
Az érintett személyzetnek speciális felszerelésre is szüksége van
Érintő eszköz: a segítő által használt eszköz, amely segíti a látássérült
sportolót, amikor az úszás végén a medence falához közeledik.
sportruházat
Az úszóknak a következő felszerelésre van szükségük:
úszófelszerelés;
fürdőruha, papucs, törölköző;
úszófelszerelés, például úszószemüveg, sapka;
deszka az úszás elsajátításához;
úszógumi;
orrdugók;

2 SZEMÉLYZET
Legalább egy edző vagy sportoktató (lehetőleg úszóedző), aki kísér és segít a
napi rutinban az edzés előtt és után.
A verseny szervezéséhez szükséges személyzet és feladataik:
Edzők:
az edzés során az edző felelős a tanításért és az úszóra való odafigyelésért;
a verseny során - ők felelősek az irányításért, amikor az úszó megközelíti a
medence falát, emellett segítséget nyújtanak a felkészülési szakaszban és
a rajt előtti bemelegítésben;
Jelző személyzet: a látássérült sportoló segítője, aki a verseny során segíti az
úszót, ő tájékoztat a falhoz való közelítésről.

A segítőn kívül a versenyen jelen kell legyen: bíró, orvos, edző. A verseny
során legalább egy versenybírónak kell lennie, aki a rajt jelet adja
mindenkinek, és minden úszó edzőjének ott kell lennie, aki egy speciális
vonalat tart, amely az úszót tájékoztatja arról, hogy közeledik a falhoz és
forduljon.

3 JÁTÉKOS
Az úszás megkezdése előtt minden versenyzőnek az edző, vagy az
úszásoktató irányításával bemelegítő tevékenységet kell végeznie. Mielőtt
bármilyen versenyen részt venne, ajánlott, hogy a látássérült személy részt
vegyen egy úszótanfolyamon, hogy megismerje az összes úszásnemet és azt,
hogyan kell viselkedni a vízben a kockázatos helyzetekben.
Ezt a sportot minden ember űzheti, a különböző típusú fogyatékossággal
élők is, annak típusa és a működési zavarok szintje szerint. Egyénileg is lehet
gyakorolni, de mindig egy vezető támogatásával vagy csoportosan. A
versenyek egyénileg és csapatban is zajlanak.

4 SZABÁLYOK
A sportolók, a sportolót segítő személyzet és a versenybírák személyesen
felelősek azért, hogy ismerjék a sportág, a verseny típusa és az esemény
helyszínéül szolgáló létesítmény valamennyi követelményét.
A VERSENY SORÁN
A főbíró minden futamot rövid sípszóval indít. Az úszók felkészülnek a
rajtra, leveszik ruháikat az úszóruha kivételével. Ezután a Főbíró hosszú
sípszóval jelzi, hogy foglaljanak helyet a rajtkőn, vagy a vízben (az úszás
nemétől függően). A második hosszú sípszó a jel a rajtpozíció
elfoglalására. A főbíró ezután jelet ad a rajtbírónak. Látássérült úszó
esetében a főbíró hosszú sípszava után az úszónak tájékozódnia kell,
mielőtt a rajtbíró kiadja a "helyezkedj el" parancsot. Látássérült úszó
esetében, hallássérüléssel együtt, a segítőnek nonverbális utasításokkal
kell megadnia a rajtjelet.
A medence minden egyes hosszának vagy távjának leúszása után, és a
verseny végén az úszónak a teste bármelyik részével meg kell érintenie a
falat.
Az egyéni versenyeket nemenként külön-külön rendezik meg.
Ha egy úszó egyedül teljesíti a távot, akkor az eredmény elismeréséhez a
teljes távot teljesítenie kell.

Az úszónak ugyanazon a sávban kell maradnia és befejeznie a versenyt,
ahonnan elindult.
Ha egy látássérült úszó olyan sávban bukkan fel, amelyet nem használnak,
akkor a versenyt azon a sávban fejezheti be.
Ha viszont olyan sávban kerül a felszínre, amelyet egy másik úszó használ,
akkor az úszónak vissza kell térnie a saját sávjába. A jelző személy adhat
szóbeli utasítást, de csak azután, hogy az adott úszót név szerint
egyértelműen
azonosította,
hogy
elkerülje
a
többi
versenyző
megzavarását. Ha az úszó az elfoglalt sávban teljesíti a versenyt anélkül,
hogy egy másik versenyzőt megzavarna, a pontszámát beszámítják.
A kötélen úszás nem megengedett.
A nézők a verseny alatt kötelesek csendben maradni, mivel a látássérült
sportolók szóbeli jelzéseket használnak, amik a verseny fontos részét
képezik.

5 BIZTONSÁG
A biztonságos környezet megteremtése érdekében minden résztvevőnek,
személyzetnek, játékosnak és nézőnek, tiszteletben kell tartania a
sportlétesítményre és az úszóversenyekre vonatkozó biztonsági előírásokat. A
személyzetnek elsősegélynyújtási vizsgát kell tennie, még akkor is, ha a
versenyeket speciális orvosi team támogatásával szervezik. Az edzőknek és
oktatóknak képzett szakembereknek kell lenniük, és a Sport Egyesület
felügyelete mellett vizsgát kell tenniük.
A személyzetnek az alábbi szempontokat is prioritásként kell kezelnie egy
úszóesemény során:
Az úszóedző köteles a medencével szemben állni. Edzés közben a
medence szélén kell mozognia, hogy a látássérült úszók könnyen hallják
az utasításokat.
A jó és világos kommunikáció kulcsfontosságú. Az edzőnek részletes
magyarázatot kell adnia a gyakorlatokról. Néha szükség van a látássérült
úszóval a gyakorlatok kézi bemutatására
A medence melletti területet tisztán kell tartani olyan akadályoktól és
berendezésektől,
amelyek
valakinek
megbotlását
vagy
elesését
okozhatják.
Minden felszerelést jól körülhatárolt területen kell tárolni. Az úszókat
tájékoztatni kell arról, hogy hol van ez a terület és mit tartalmaz.
Mindig adjon pontos utasításokat, hogy a látássérült úszók könnyebben
megtalálják az utat ("a lépcsők balra vannak").

Általános biztonsági szabályok, amelyeket minden helyzetben alkalmazni
kell:
Úszás nyílt vízben (tavakban, tengerben, folyókban stb.) - ajánlatos mindig
partnerrel vagy csoportban végezni jó úszástudással. A nyílt vizek
általában nincsenek irányvonalakkal ellátva, nincsenek határok, ezért a
látó úszótárs elengedhetetlen.
Vészhelyzetben mindig a hullámok irányába ússz, hogy elérje a partot.
Koncentrálj, és próbálj meg figyelni a következő hangokra, amelyek a föld
irányát jelzik: beszélgető emberek, ugató kutyák vagy zene. Ha
alakzatokat és körvonalakat látsz összpontosíts és keress épületeket,
zászlókat vagy fényeket.

6 KONKLÚZIÓ
Az úszás a víz különleges tulajdonságainak köszönhetően, sokoldalúsága
miatt egyre népszerűbb a fogyatékkal élők körében. A víz felhajtóereje
megkönnyíti a testet, ami lehetővé teszi, hogy a jelentősen csökkent
izomerővel rendelkező emberek aktív mozgásokat végezzenek.

SÍELÉS
Ez egy paralimpiai sportág. A vakok és gyengén látók számára rendezett
lesiklásban fontos szerepet játszik a vezető, aki megmutatja az útvonalat a
vak vagy látássérült személynek, a versenyző előtt haladva, de megtartva a
tempóját úgy, hogy nem haladhat túl rajta. A vezető nem a kijelölt
versenypályán halad, egy kicsit eltérő pályát kell követnie. Ha hibázik, a
versenyzőt kizárással büntetik vagy egyszerűen kiesnek mindketten az
útvonalról.
A segítő és a versenyző egymásra vannak utalva és bármelyikük hibája kihat a
versenyre. Ezért képzettnek, harmonikusnak kell lenniük, tökéletesen meg kell
érteniük és ki kell egészíteniük egymást. A segítő az elejétől a végéig vezeti a
sérült látású sportolót. A vezető szerepét bizonyítja, hogy megkapja azt a
paralimpiai érmet, amelyet egy vak vagy látássérült versenyző kap.
A játékokon öt versenyszámot rendeznek: Lesiklás,
műlesiklás, szuper óriás műlesiklás és szuperkombináció.

műlesiklás,

óriás-

A para snowboard az egyik legfiatalabb és leggyorsabban fejlődő téli sport,
amelyben fogyatékkal élők is versenyezhetnek. Az első versenyeket 2014-ben
rendezték meg Szocsiban. Jelenleg csak mozgássérült sportolók vehetnek
részt ebben a számban, az alábbi besorolás szerint:
SB-LL 1 - snowboardosok, akiknek az egyik vagy mindkét alsó végtagjuk
funkciója jelentősen károsodott; ebbe a csoportba tartoznak a térd fölött
amputált vagy a térd alatti végtagok kettős amputációjával rendelkező
sportolók;
SB-LL 2 - snowboardosok, akiknek az egyik vagy mindkét alsó végtagjuk
funkciója
enyhén
károsodott;
ebben
a
csoportban
alsó
lábszár
amputációval rendelkező versenyzők vannak, de egyoldalú parézissel
rendelkező versenyzők is részt vehetnek;
SB-UL - snowboardosok, akiknek egy vagy mindkét felső végtagjuk sérült.
A para snowboardban a verseny három versenyszámban zajlik:
Banked Slalom (SBL)- Döntött kanyarokkal tűzdelt szlalom
A versenyen a játékosnak a lehető leggyorsabban kell leküzdenie egy 4001000 m hosszú, 100-250 m magas, 20-35 %-os dőlésszögű és legalább 4 méter
széles útvonalat. Ajánlott, hogy a pálya természetes völgyben legyen. A
verseny során a pályán csak egy versenyző tartózkodhat. Egy versenyző
háromszor teszi meg a pályát és a háromból a legjobb idő számít az
értékelésnél. 2018 márciusában, a pjongcsangi paralimpiai játékok során
rendezték meg először a banked slalom versenyt.

Snowboard cross (SBX)
Ez a verseny egy kifejezetten erre a célra épített pályán zajlik, amelynek
hossza 500-1000 m, szintemelkedése 100-200 m, lejtőmeredeksége ~25% és
minimális szélessége 12 m. Egy menet ideje kb. 40-70 másodperc maximális
fizikai erőfeszítés. A pálya hálóval védett, ökofestékkel és kapukkal jelölt. A
pályán akadályok vannak (bukkanók, csövek, ugrások, különböző méretű és
dőlésű fésű). Az akadályokkal tűzdelt útvonalon a lehető leggyorsabban kell
lejutni. A döntőben két versenyző egyszerre küzd meg. A selejtező futamokon
egyenként szerepelnek és ez alapján jutnak a döntőbe. A kvalifikáció az elért
idők alapján történik. Itt biztosítanak helyet 16 férfi és 8 női versenyzőnek,
akik párban versenyeznek és esnek is ki, addig amíg nem lesz győztes.
Óriás műlesiklás (GS)
Ez a legfiatalabb para snowboard kategória. A verseny a 20-27 méterenként
elhelyezett kapuk technikai leküzdésén alapul, egy 400-600 méter hosszú,
200-400 méter magasan fekvő, 20-35 %-os lejtésű és legalább 40 méter széles
lejtőn. Az első versenyre 2016/2017-ben került sor Iránban, és 2022-ben
debütál először paralimpiai szakágként.

1 ESZKÖZÖK
Mindkét sportot, a síelést és a para snowboardot is a szabadban űzik a téli
szezonban. Az alapfelszerelés a síléc, amivel gyakorolnak és versenyzésre is
használnak. Ezek a felszerelések pontosan ugyanazok, mint amiket a látó
sportolók használnak. A látássérültek esetében a vezető személyében
megjelenő emberi támogatás mellett, a vak vagy látássérült személy előtt
haladó segítő láthatóságára fényvisszaverő mellényeket és kommunikációt
lehetővé tevő eszközöket használnak. (A segítő hátán lévő hangszóróhoz
csatlakozik egy beszélő olyan csapatok esetében, amelyekben teljesen vak
versenyzők vannak). További szükséges felszerelések: bukósisak, síszemüveg,
síléc, kesztyűk és testet védő felszerelés (kéz- és alkarvédők).
Vannak speciálisan vak síelők számára tervezett felszerelések:
elsötétített védőszemüveg - ez nem kötelező, de a verseny során a zsűri
ellenőrizheti
versenyeszközök - például: síléc, felcsatoló, bakancs, botok, ruházat, sisak,
síszemüveg
kiegészítő felszerelések - például - para-blokkok, műanyag hegyborítások,
kiegészítő súlyok, hátvédők

2 SZEMÉLYZET
A vezető és síelő.
A vezető szerepét az alábbiakban ismertetjük.
A vezető általában a síelő mögött marad és szóbeli utasításokat, valamint
leírásokat ad. Ez a változat széles lejtőket igényel, kevés akadállyal.
A vezető eligazításhoz megelőzi a síelőt, aki szóbeli utasításokból
tájékozódik, miközben a síelő követi a vezető mozdulatait. Ez a rendszer
kevesebb de pontos utasítást igényel, mivel a síelő elsősorban a vezető
hangját és mozgását követi. Egy hanghordozó erősítő rendszer, az Amplivox
PA System segíthet az egymás közötti szoros kommunikációban.
Fontos, hogy a síelő és a vezető között a lehető legkisebb távolságot tartsuk,
de mégsem legyenek annyira közel, hogy összeütközzenek. A síelőnek és a
vezetőnek olyan mellényt kell viselniük, ami azonosítja őket. Ez tájékoztatja a
többi síelőt, hogy ne zavarja meg az együtt haladásukat.
Az esemény megszervezésekor mindenkinek tiszteletben kell tartania a
parasí és para snowboard szövetség nemzetközi szabályait. Össze kell
gyűjteni a zsűri és a szervezőbizottság tagjait, akik a zárt versenyterületeken
belül a technikai feltételekért felelősek:
a technikai küldött(ek),
a WPAS versenyigazgatója,
a bíró,
a játékvezető-asszisztens,
a versenyfőnök,
a rajtbíró,
a célbíró,
a videovezérlő (szavazati jog nélkül),
a WPAS OVR versenyrendező (szavazati jog nélkül),
a berendezés-felügyelő (szavazati jog nélkül),
az előfutár (a szervezőbizottság tagja). A zsűri minden egyes futamra mást
és mást jelölhet ki, de mindegyikőjüknek a kezdő előfutó rajtszámát kell
viselnie.

3 JÁTÉKOS
A sportot elsősorban egyénileg űzik. A síelőt a vezetőnek kell követnie.
Az alpesi síelés (lesiklás) egyike azon ritka lehetőségeknek, amelyek lehetővé
teszik a vakok számára, hogy szabadon nagy sebességgel mozogjanak térben
és időben - a Nemzetközi Vakok Sportszövetsége szerint. A sífutás is hasonló
kihívást jelent, mint a lesiklás. A fő különbség az, hogy a sífutás általában
kisebb lejtőkön és dombokon történik.
Minden sportolónak engedéllyel rendelkező edző vagy sportoktató irányítása
alatt kell állnia és rendelkeznie kell a szükséges sítechnikai ismeretekkel.

4 SZABÁLYOK
A sportolók, a sportolói támogató személyzet és a szervezési tagok
személyesen felelősek azért, hogy ismerjék a sportág minden követelményét,
a sportág típusát, a verseny és az esemény helyszínéül szolgáló létesítmények
követelményeit.
A parasíelés szabályai nagyon hasonlóak az ép sportolók síelésének
szabályaihoz és technikai paramétereihez. Az egyes kategóriákra és
versenytípusokra eltérő szabályok vonatkoznak. A vakok és gyengén látók
számára 2006-tól (Torinói Paralimpiai Játékok) bevezetett, vakvezetővel
induló versenyosztályok:
B1 – vezetés fedett védőszemüveg használatával (a látással kapcsolatos
kételyek eloszlatása érdekében), a látásélesség rosszabb, mint LogMAR
2,60
B2 – a látás élessége és a látómezeje jelentősen korlátozott; a látásélesség
1,50 és 2,60 LogMAR között van és/vagy a látómező 10 foknál kisebb
átmérőjűre szűkül.
B3 - mérsékelt látásélesség és látómező; a látásélesség 1,40 és 1 LogMAR
között van és/vagy a látómező 40 foknál kisebb átmérőjűre szűkül.

Versenytípusok-kombinációk
LESIKLÁS (DH)
Hat összetevője van: technika, bátorság, gyorsaság, kockázat, fizikai állapot
és ítélőképesség. A lesikló pályán a rajttól a célba érkezésig különböző
sebességgel kell tudni síelni. A sportoló a sebességet és a teljesítményt a
technikai képességeihez és az egyéni, belátó ítélőképességéhez igazítja. A
pálya hosszát mérőszalaggal, kerékkel vagy GPS-szel kell lemérni és a
rajtlistán, az eredménylistán ki kell nyomtatni. Egy DH kapu 4
szlalompóznából és 2 kapuelemből áll. A táblákhoz téglalap alakú, kb. 0,75 m
széles és 0,50 m magas szövetlapokat kell használni. Ezeket úgy kell az
oszlopokra
rögzíteni,
hogy
a
versenyzők
a
lehető
legkönnyebben
felismerhessék őket. A piros szövet helyett világító narancssárga színű is
használható. Ha a biztonsági háló színe megegyezik a kapuelemek színével
(általában piros vagy kék) és ha a kapuk nem láthatók jól a biztonsági háló
hátterében, akkor a kapuelemek alternatív színeit (általában kék vagy piros)
is lehet használni. A kapuk szélességének legalább 8 m-nek kell lennie. Az
ellenőrzésre és a hivatalos gyakorlásra három napot kell beütemezni.

SZUPER ÓRIÁSI MŰLESIKLÁS (SG)
Ez egy gyorsasági versenyszám, amelynek során a versenyző egy futamot
teljesít a pályán. A célba érés ideje határozza meg a végső sorrendet a
korábbi idők alapján. A hossza általában rövidebb, mint a lesiklásé, de
hosszabb, mint a műlesiklásé és az óriás műlesiklásé. A SG-t általában egy
futamban teljesítik. Négy szlalompózna és két kaputábla van, felváltva piros
és kék színekben. A kapuelemek mérete 75 cm széles és 50 cm magas. A
rudak közé úgy vannak rögzítve, hogy a panel alsó széle kb. 1 m-re legyen a
hó fölött és képes legyen elszakadni vagy letörni. A kapuknak nyitott kapuk
esetén legalább 6 m és legfeljebb 8 m szélesnek, függőleges kapuk esetén
pedig legalább 8 m és legfeljebb 12 m szélesnek kell lenniük. A kapulapokat
úgy kell rögzíteni, hogy azok rugalmasan mozogjanak, ha el vagy ledöntik
őket.
A terepnek lehetőleg hepehupásnak és dombosnak kell lennie, mellette
pedig körülbelül 30 m szélesnek.
ÓRIÁS MŰLESIKLÁS (GS)
Ez egy technikai versenyszám, hosszabb pályával és kevesebb kapuval, mint a
műlesiklás. A kapuk számát a pálya függőleges hossza határozza meg. Egy
versenyző, ha kihagy egy kaput, kizárják. Minden versenyző ugyanazon a
napon, két különböző pályán két futamot teljesít. A két futam idejét
összeadják, hogy a végső sorrendet az összidők alapján rangsorolják.

A kapuk 4 szlalompóznából és 2 kapuelemből állnak, felváltva piros és kék
színben. A kapuelemek mérete 75 cm széles/50 cm magas. A kapuknak
legalább 4 m és legfeljebb 8 m szélesnek kell lenniük. Két egymást követő
kapu legközelebbi oszlopai közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 10 m. A
terep lehetőleg hepehupás és dombos legyen, körülbelül 40 m szélességgel.
MŰLESIKLÁS (SL)
Ez egy technikai versenyszám, ami a többi versenyszámhoz képest rövidebb
pályán zajlik, miközben több kapu teljesítésével jár. Kizárást von maga után
egy kapu kihagyása. A versenyzők különböző pályákon két futamot
teljesítenek egy nap. A két futam idejét összeadják, hogy a végső rangsort
meghatározzák. A szlalomkapu két oszlopból áll vagy ahol nincs külső támasz,
ott a kapu egy forduló oszlopból áll. Az egymást követő kapuknak felváltva
kék és piros színűnek kell lenniük. A kapu mérete legalább 5,5 m és legfeljebb
6,5 m. A kezdő és a visszafordító kapu közötti távolság legalább 9 m és
legfeljebb 13 m lehet (ez minden kategóriára érvényes).
Minden B-osztályú versenyen kötelező a kísérő használata:
minden irányító berendezésnek meg kell felelnie a WPAS szervezet által
meghatározott szabályoknak
a B1-es versenyzőknek a vezetőjük mögött kell síelniük (0. szintű
versenyek);
a B1 versenyzők a vezetőjük előtt vagy mögött síelhetnek (1-3. szintű
versenyek).
a vezető és a versenyző a verseny alatt nem érintkezhetnek egymással;
a B1 osztályban minden sportolónak sötétített védőszemüveget kell
viselnie a verseny alatt
ÚTMUTATÓ:
A vezetőnek WPAS-engedéllyel és megfelelő látással kell rendelkeznie - ez a
következőképpen van meghatározva: a látómezőnek a normál határon belül
kell lennie és a látásélesség az egyik szemen legalább 0,5, a másik szemen
pedig legalább 0,2 (a legjobb korrekcióval);
A vezető és a versenyző közötti távolságnak szlalom esetén három kapunál;
óriás műlesiklás (GS), szuper- óriás műlesiklás (SG) és lesiklás (DH) esetén két
kapunál kisebbnek kell lennie, kivéve a késleltetőkapukat és a függőleges
kombinációkat. Ezek elmulasztása, kizárást von maga után.
A vezetőnek minden kapun át kell mennie és mindegyikőjüknek vezetői
mellényt kell viselni.

5 BIZTONSÁG
Minden versenyző mindig használjon "biztonsági síelővezetőt", aki felelős a
környezet leírásáért, a lesiklás útvonalának kiválasztásáért és a vak vagy
gyengén látó, látássérült síelőnek adott szóbeli utasításokért. Mindkét
kategória esetében: sífutás és lesiklás, ajánlott a kezdőknek vagy a sportágba
visszatérő látássérülteknek szóló tanfolyamokon részt venni.
Ajánlott a megfelelő sífelszerelés és ruházat használata. Ha nincs saját
felszerelése, akkor bérelhet, mivel sok síközpont rendelkezik ilyen
felszereléssel. Forduljon orvosához és kérjen tanácsot olyan lencsékről vagy
szemüvegekről, amelyek segíthetnek csökkenteni a vakító fényt síelés közben.
A lencsék többféle színben is színezhetők, hogy enyhítsék az erős fény
különböző hullámhosszát.
A hangosbeszélő berendezéseket, hóágyúkat vagy egyéb zajokat a lehető
legkisebbre kell csökkenteni, különösen a rajt, a cél és a teljes versenypálya
alatt, míg a látássérültek versenyeznek. Minden versenyzőnek és előfutónak a
hivatalos edzésen és a versenyen is olyan bukósisakot kell hordaniuk, ami
megfelel a WPAS honlapján közzétett WPAS felszerelési szabálykönyvben leírt
követelményeknek.

6 KONKLÚZIÓ
A síelés és a snowboard olyan téli sport, ami kiválóan alkalmas társadalmi
integrációra. Emelik az adrenalinszintet, szabadságérzetet adnak és lehetővé
teszik, hogy higgyünk önmagunkban. Csak az 1950-es és 1960-as évek
fordulóján ismerték el a síelést a fogyatékkal élők rehabilitációs formájaként.
A síelés vagy a snowboardozás lehetőséget nyújt arra, hogy érezzük a
gravitáció ősi erejét és közösségbe lépjünk, megtapasztalva a sebesség
mámorát egy független környezetben. A síelés olyan sport, ami az egész
testünket igénybe veszi. A karjainkat, a hasunkat, a hátunkat és a lábainkat is
használjuk, ezzel is fitten tartva magunkat.

TANDEMKERÉKPÁROZÁS
Ez
egy
olyan
kerékpáros
sportág,
amelyben
két
kerékpáros
egy
tandemkerékpárral közlekedik. Az első személy a pilóta, aki kormányozza a
tandemet, és kezeli a váltó- és fékkarokat. Mögött egy vak vagy gyengénlátó
személy ül, aki valamelyik fogyatékossági csoportba tartozik. Mindkét
kerékpáros egyformán hozzájárul a tandem meghajtásához a lánc- és
hajtókarrendszeren keresztül. A normál kerékpározáshoz hasonlóan a
tandemeknél is nagyon hasonló versenyeket rendeznek, mind az országúton,
mind a pályán.
Közúti versenyek:
közös indulás
egyéni időfutam
páros időfutam
Pályaversenyek:
sprint (200 m repülőstartból + futás)
1 km az álló rajttól
4 km az álló rajttól.
A kerékpárversenyeket 2 fő kategóriában rendezik: országúti kerékpározás - a
versenyekre kijelölt közutakon, és pályakerékpározás - a velodromban. A
versenyzők tandemben és egyéniben küzdenek.
Az országúti versenyeken a fogyatékosság mértékétől függően a versenyzők
30-120 km-es állóképességi távokon indulnak. Az időfutamban azonban 1,5-40
km-t kell megtenniük.
A velodrom versenyeken a kerékpárosok egy 250 vagy 333,33 méter hosszú
pályán versenyeznek. A teljes pálya belső része felé 43 fokos szögben meg van
döntve.
Az országúti kerékpározáshoz hasonlóan a versenyzők - osztályokra osztva különböző távokon versenyeznek: 1, 3, 4 kilométeren és sprintben.
A versenyzőket a fogyatékosság mértékétől függően különböző osztályokba
sorolják:
vakok és gyengénlátók,
mozgásszervi zavarokkal küzdő versenyzők,
központi idegrendszeri sérüléssel versenyzők,
illetve amputáltak.
Ezen osztályok mindegyike további alcsoportokra
oszlik. Tandempilóták lehetnek - különböző
feltételek mellett - amatőrök és korábbi profi
kerékpárosok is. Az osztályokra vonatkozó
előírásokat, valamint a pilóták és a
versenyek körülményeit és részletes
feltételeit a Nemzetközi Paralimpiai
Bizottság határozza meg.

1 ESZKÖZÖK
Tandem - két vagy több egymás után ülő személy számára tervezett kerékpár.
Egy tipikus tandemnek, akárcsak az együléses kerékpárnak, egy váza és két
kereke van, de minden személynek van saját kormánya, nyerge és pedáljai.
Vannak azonban nagyobb létszámra szánt tandemek is.
Mindkét személy részt vesz a kerékpár meghajtásában, míg a kerékpárt
általában az elöl ülő személy vezeti.

2 SZEMÉLYZET
A sportág személyzetéről bármelyik szervező dönthet az adott helyi
eseményre vonatkozóan, azonban ajánlott, hogy minden esetben legyen egy
elsősegélynyújtásért felelős személy.

3 JÁTÉKOS
Ezt a sportot 2 ember űzi. Mindketten kerékpároznak. Az első személy
feladata a kerékpár útvonalának koordinálása és a döntéshozatal. Általában a
másik személy az, aki nem lát.

4 SZABÁLYOK
A sportolók, a sportolót segítők és az osztályozó személyzet személyesen
felelős azért, hogy ismerjék a sportág, a verseny típusa és az esemény
helyszínéül szolgáló létesítmény valamennyi követelményét.
A tandemversenyeket a kerékpáros pályán ugyanazok a szabályok szerint
rendezik, amelyek az ép kerékpárosokra vonatkoznak.
1 km-es verseny
Egyéni versenyző 1000 m-en keresztül hajt, álló rajtból. Ez a legkeményebb
pályaversenynek számít. A versenyzőknek hosszabb ideig kell fenntartaniuk a
sprintsebességet. Egy futás ideje dönti el a sorrendet.
4 km-es futam
Két tandem indul álló startból a pálya ellentétes oldaláról. A selejtezőkben a
legjobb időt elérő két tandem kvalifikálja magát a döntőbe.
Az egymást követő tandemek a harmadik,
ötödik stb. helyért versenyeznek.
A döntőben - amikor az egyik tandem "utoléri"
ellenfelét, az jelenti a verseny végét.

Sprint
A sprintből való kiesésre a repülő rajt után 200 méterrel kerül sor. A lengyel
bajnokság negyeddöntőitől kezdve "2" kezdés volt a megállított rajtból. A
kerékpárosok két körön át küzdenek egymással a kupában, míg a gyengébb
ki nem esik. A versenyen a gyorsaság mellett taktikai képességekre és erős
idegrendszerre is szükség van.

5 BIZTONSÁG
Mielőtt elkezdenél hajtani, állítsd be a nyerget a megfelelő magasságba, és
győződj meg arról, hogy a gumiabroncsok megfelelően fel vannak töltve,
valamint hogy a fékek és a lámpák működőképesek. Kerüld továbbá a bő
nadrágok vagy szoknyák viselését, amelyek beakadhatnak a kerékpár
láncába. Ez ugyanis veszélyes körülményekhez vezethet.
Gyakorold a tandemre való fel- és leszállást, valamint a tandemmel való
közlekedést,
mielőtt
kerékpártúrára
indulnál.
Megfelelő
tempóban,
egyenetlen terepen is érdemes kipróbálni a tandem kezelhetőségét. Így
megtanulhatsz jobban reagálni a váratlan tandemmozgásokra. Ezenkívül
próbáld meg gyakorolni a vezetést, a sebességváltást és a kanyarodást egy
nyugodt helyen.
Amíg a tandem mozog, ne szállj fel és ne szállj le. Mindig tarts biztonságos
távolságot más kerékpárosoktól, járművektől és a közlekedés többi
résztvevőjétől. Mindig tartsd be a kerékpáros utasításait. További
alternatívák, például övek és háttámlák még inkább növelhetik a kerékpáros
biztonságát.
Keress olyan ösvényt, amely sík felületű. Ne feledd, hogy a kanyarba való
bedőlés módja tandemenként változik. Egy tandem lassabban halad, mint
egy hagyományos kétkerekűvel. Ennek következtében több időre lesz
szükséged az úttesten való átkeléshez. Figyelj oda, és óvatosan pedálozz.

6 KONKLÚZIÓ
A tandem kerékpározás egyediséget ad, és vonzza a helyiek tekintetét.
Amellett, hogy egyedivé válsz a közösségben, elegendő időt ad arra is, hogy
kommunikálj az útitársaddal, és erősítsd a kapcsolatotokat.
A tandem kellemes szabadidősport, amely hozzájárul a kerékpáros partnerrel
való kapcsolat szorosabbá tételéhez.

SHOWDOWN
A sportot eredetileg vakok számára találták ki. A vak kanadai Joe Lewis
alkotta
meg
a
szintén
vak
kanadai
sportolóval,
Patrick
Yorkkal
együttműködve. Az ötlet a teniszasztalról származik. Ez a játék az 1980-as
arnhemi olimpián szerzett nyilvánosságot és nemzetközi sikert, amely során
szabadidős céllal játszották. Nemzetközi szinten is jól ismert.
A showdown játék (néha tévesen vakok asztaliteniszének is nevezik) két
játékosra van tervezve. Egy téglalap alakú asztalon játszák, amelynek
ellentétes végein kapuk vannak felállítva. Az asztal közepén egy függőleges
tábla található.
Általános szabályok
Minden asztalnál a játékért felelős személyek helyezkednek el, a játékvezető
(teljes látóképességgel), az időmérő, valamint a pontozó. A játékvezető
egyszerre lehet időmérő és pontszámláló is. Ez a szabály nem vonatkozik az
Európa- és világbajnoki szintű rájátszás mérkőzésekre, ahol legalább két
személynek kell bíráskodnia és pontoznia.
A játék a játékvezető sípszavára kezdődik és ér véget. Az egyszeri sípszó a
játék kezdetét vagy befejezését jelzi, a kettős sípszó - egy játékos által lőtt
gólt, a hosszú sípszó pedig - a játszma vagy a játék végét.
Az a játékos nyer, aki először éri el a 11 pontot, és 2 pont előnye van
ellenfelével szemben. Ha nincs 2 pontos előny, a játék 16 pontig folytatódik.
Az a versenyző nyer, aki a következő pontot szerzi, még akkor is, ha még
mindig nincs kétpontos előnye.
A játékok során az egyes játszmákra szánt idő teljes egészében 15 percben van
korlátozva. Ha egy játszma időkorlátja lejár, a legtöbb pontot szerző játékos
nyer. Döntetlen esetén pénzérmét dobnak fel, hogy melyik játékos adogat
először. Az a versenyző nyer, aki először szerez pontot.
A játékosok minden szett után az asztalon térfelet cserélnek. A játék utolsó
játszmájában a játékosok akkor váltanak oldalt, ha az egyik játékos 6 pontot
szerzett, vagy ha a játékidő fele letelt. Ha csak egy játszmát játszanak, a
játékosok akkor cserélnek oldalt, ha valamelyikük 6 pontot szerzett, vagy ha a
játékidő fele letelt. Oldalváltáskor a játékosok jobbra lépnek. A nézőknek a
játék alatt csendben kell maradniuk.

1 ESZKÖZÖK
Ütő
Sima anyagból készülnek, és 34 cm hosszúak. Gumiréteggel boríthatók
(legfeljebb 2 mm-es réteggel az egyik vagy mindkét oldalon). A lap maximális
méretei: hossza - 23 cm, szélessége - 9 cm, vastagsága - 1 cm, nyél hossza - 11
cm, nyél átmérője - 4 cm. Az ütő lehet lekerekített vagy vágott.
Labda
Középén kis golyókkal ellátott labdákat használnak (pl. rozsdamentes
acélból), amelyeknek köszönhetően a labda hallható a játék során. A labdák
átmérője 6 cm és kemény, sima felületűnek kell lenniük.
Asztal
Méretek: A játékfelület magassága (a padlótól) - 78 cm, oldalfalak - 14 cm,
sarkok (belső sugár) - 23 cm, gólzseb (kapu félkörív - 30 cm átmérőjű,
függőleges téglalap alakú kapunyílás - 30x9-10 cm), érintési határvonal a
kapun belül - 40 cm átmérőjű, érintőlap (keskeny facsík, amely mindkét végfal
felső részén nyugszik) - 5 cm-es lógó, nem nyúlik túl a határán, az asztal
közepén (téglalap alakú paraván, amely az oldalfalakon nyugszik a játéktér
felett, és két részre osztja azt) - 46 cm.
Öltözet
A játékosok pólóinak rövid ujjúnak kell lenniük (legfeljebb könyökig érő
ujjakkal). Kesztyű használata ajánlott - hosszuk nem haladhatja meg a 6 cm-t
a versenyző csuklója felett. A kesztyű vastagsága (az összes ujjon) nem
haladhatja meg a 2,5 cm-t, és nem növelheti meg a kezet 2 cm-nél nagyobb
mértékben az oldalán. A versenyzőknek nem átlátszó, a szemet teljesen fedő
szemvédőt kell viselniük.

2 SZEMÉLYZET
A sportág személyzetéről bármelyik szervező dönthet az adott
eseményre
vonatkozóan,
azonban
ajánlott,
hogy
legyen
elsősegélynyújtásért felelős személy minden esetben.

helyi
egy

3 JÁTÉKOS
A showdown egyszerre egyéni és csapatjáték. A csapatban három ember van,
köztük legalább egy nő.

4 SZABÁLYOK
A sportolók, a sportolót támogató személyzet és az osztályozó személyzet
személyesen felelős azért, hogy ismerjék a sportág, a verseny típusa és az
osztályozási szabályok valamennyi követelményét.
Pontozás
Ha a labda az ellenfél kapujában landol, a játékos 2 pontot kap (a játékvezető
kettős sípszóval jelzi a gólt). A játékos pontot szerezhet, függetlenül attól,
hogy melyik játékos adogat. A labda középre ütéséért és a labda
előrehaladásának megakadályozásáért az ellenfél kapja a pontot. Az ellenfél
szintén pontot kap a következőkért:
- a labda átütése a táblán,
- a labda érintése a játéktéren belül az ütőn kívül mással,
- a labda kiütése a játékzónából,
- a labda megtartása és a játék folytatásának két másodpercig történő
megszakítása.
A játék indítása
A játék megkezdése előtt a játékvezető feldob egy érmét, hogy eldöntse,
melyik játékos kezdi a szettet, majd a labdát az adogató felé gurítja, és
megkérdezi
mindkét
játékost,
hogy
készen
állnak-e
a
mérkőzés
megkezdésére. A megerősítést követően egyszeri füttyszóval jelzi a játék
kezdetét.
Adogatások
A kezdőhangot követően a játékosnak két másodpercen belül fel kell
adogatnia a labdát. Ha ezt elmulasztja, elveszít egy szervát és egy pontot kap
az ellenfél. Minden egyes labda felé irányuló lendítés egy adogatásnak számít.
Minden játékos egymás után ötször adogat, majd az adogatást átadja az
ellenfélnek. Az asztal közepén lévő tábla alatt való áthaladás előtt adogatott
labda csak egyszer pattanhat meg az egyik oldalfalon. Ha nem így történik, a
játékvezetőnek meg kell szakítania a játékot, az adogató elveszíti az
adogatást, a pontot az ellenfél kapja.
Zsákutcába jutott labda
A játékvezető elrendelheti a második szervát, ha úgy ítéli meg,
hogy a labda elég lassan mozog ahhoz,
hogy lelassítsa a játékot, vagy ha valamelyik
játékos elveszíti a labdát.

Játék
A játékot az asztal végén kell játszani, a játékosok nem tartózkodhatnak az
asztal két oldalán. A labdának a játékban a középső tábla alatt kell
áthaladnia. Az ütőt mindig az egyik kézben kell tartani. E szabály megszegése
büntetőpontot von maga után. Abban az esetben, ha egy játékos keze ütő
nélkül van a játéktéren (kivéve, ha éppen az ütőt tartó kezét cseréli), egy pont
jár az ellenfélnek. Ha a játékos által megütött labda érinti az oldalfal tetejét
vagy az ütőpad tetejét, vagy ha a labda visszaesik a játéktérre, egy pontot kap
az ellenfél.
Büntetések
A labdával való érintkezés a kapu területén belül nem megengedett.
Amennyiben valamelyik játékos megszegi ezt a szabályt, a pontot az
ellenfélnek ítélik. Abban az esetben, ha a labda a gólterületen belül érinti az
ütőt, majd egyenesen a gólterületre kerül, az ellenfél kapja a gólt és két
pontot. Ha a labda az ütőt vagy annak tartóját, majd a játékos bármely
testrészét érinti, az szabálytalan mozdulatnak számít, és az ellenfél kap
pontot. Ha a labda érinti az ütőt vagy annak tartóját, majd bármilyen irányba
gurul az asztalon vagy az asztalon kívül, az helytelen védekezésnek minősül és
a pontot az ellenfél kapja. A játékos akkor is pontot veszít, ha elejti az ütőt,
játék közben beszél, vagy csörög a telefonja.

5 BIZTONSÁG
A játékosok nem viselhetnek olyan kemény, nem rugalmas vagy merev
anyagú tárgyakat, amelyek a játékvezetői csapat véleménye szerint veszélyt
jelentenek a többi játékosra.
A játéktéren minden játékosnak ADA tanúsítvánnyal rendelkező fogvédőt kell
viselnie. A játékosoknak olyan nadrágot vagy rövidnadrágot kell viselniük,
amely nem tartalmaz zsebeket, övhurkokat, cipzárakat vagy látható
zsinórokat. A játékvezető döntése alapján a szakszerűen zárt zsebekkel
ellátott nadrágok vagy rövidnadrágok használata megengedett. Kivéve, ha a
rövidnadrágok dupla bélésűek vagy kopottak vagy ki vannak fordítva.

6 KONKLÚZIÓ
Ez a sport szabadidős, szórakoztató, és javítja a reflexeket. A Showdown
gyakorlásával mozgásod fürgébb lesz, gyorsabban reagálsz a körülötted lévő
hangokra, és könnyebben felismered, hogy milyen irányból jönnek. Így olyan
új készséget fejleszt ki, amely a mindennapi életedben is segítségedre lesz.

LÁTÁSSÉRÜLTEK
SZÁMÁRA KÉSZÜLT
JÁTÉK:

CSÖRGŐLABDA

CSÖRGŐLABDA
A csörgőlabda egy kizárólag látássérültek számára kialakított sportág. 1946ban találták ki a II. Világháborúból megvakultan visszatért veteránok
rehabilitációjára, és 1976-ban debütált a paralimpián Kanadában, Torontóban.
A mérkőzéseket zárt térben, általában röplabdapályán játsszák, amik tizenkét
perces félidőkből állnak (korábban tízperces félidőkből). A csapatok felváltva
dobják vagy gurítják a labdát a játéktér egyik végéből a másikba, mialatt a
játékosok védekezés és támadás közben is a saját térfelükön maradnak.
A játékosoknak a csengő hangja alapján kell megítélniük a labda helyzetét és
mozgását. A gyengénlátó játékosok számára szemvédő használata teszi
lehetővé, hogy a vak játékosokkal azonos feltételek mellett versenyezzenek.

1 ESZKÖZÖK
Csörgőlabda
A labda kosárlabda méretü, üreges, körülbelül 1,25 kg súlyú, nyolc lyukkal, és
sok hangos csengővel van ellátva. A labda helyét a labdán belüli csengők
jelzik. Több vállalkozás is létrehozott egy nem hivatalos, körülbelül 0,9
kilogrammos labdát, fiatalabb játékosok számára.
Szemvédők
Minden játékosnak elsötétített védőszemüveget kell viselnie, így biztosítva az
azonos feltételeket a résztvevők számára. A síszemüveg általában olcsóbb és
előnyösebb
alternatívát
jelent
az
egyes
csapatok
által
használt
kereskedelemben kapható kapusszemüvegekkel szemben. Bármilyen szalag
használható a síszemüveg lefedésére, kritikus fontosságú, hogy a lencsén és a
szellőzőnyílásokon keresztül ne szűrődhessen át fény, amikor a szemüveg az
arccal érintkezik.
Szemtapaszok
Minden nagyobb versenyen szükség van szemre való ragtapaszokra, amelyeket
közvetlenül a játékosok arcára helyeznek, hogy ne lássanak a játék során. A
tapaszokat ezután szemhéjfestékkel fedik le.
Térd-, könyök- és csípővédelem
A
helyi
sportboltban
kapható
bármelyik
párnázott
vedőfelszerelés
alkalmazható. Bár a csípővédő nem a legszükségesebb, a legtöbb játékos a
hoki- vagy futballkapus nadrágot választja.
Bármilyen nadrág használata elfogadható,
arra figyelni kell, hogy a csapat minden
tagjának ugyanazt a színt és stílust kell
viselnie.

Mezek
A mezek lehetnek jégkorong-, labdarúgó-, kézilabda- vagy bármilyen más típusúak,
amennyiben egyeznek, és legalább 20 cm magas számmal vannak ellátva, valamint elöl
és hátul is biztonságosan rögzítve vannak. A játékvezetők és a pontozótáblát vezetők
számára előnyös, ha a számok kontrasztos színűek és könnyen olvashatók.
Padlószalag és kötél
A pályavonalakat úgy hozzák létre, hogy egy zsineg vastagságú szalagot tekernek körbe a
pályán. Ezáltal a vonal láthatóvá válik (a bírák számára) és tapinthatóvá (a játékosok
számára). Mindig így jelölik ki a csapat területét és a leszálló zónát, beleértve a határt, a
gólvonalakat és a magas labdavonalakat is. Ezenkívül a csapatterület hat hash-jelölést
tartalmaz (hármat elöl, egyet-egyet mindkét oldalon és egyet a gólvonalon), hogy segítse
a játékosokat a tájékozódásban. A legjobban használható tornatermi padlószalag két
hüvelyk széles, és a legtöbb helyi sportboltban kapható. Kötél (0,003 méter átmérőjű)
kapható a helyi barkácsboltban.
A padlóra nem ajánlott ragasztószalagot használni, mert az károsítja azt; a
maszkolószalag sem ajánlott, mivel könnyen foszlik és nehezen eltávolítható.
Kapu
Ha a csapat teljesítménye javul, érdemes megfontolni, hogy kapukat vásároljon nekik a
gyakorláshoz. A góllövő kapuk drágák lehetnek, mivel tevékenységre szabottak, és
alacsony a kereslet irántuk. Több csapat is használt PVC-t, hogy olcsó kapukat készítsen. A
góllabdakapu 9 méter széles és 1,3 méter magas.
Terep
A játéktérnek 18 méter hosszúnak és 9 méter szélesnek kell lennie. A pálya 6 egyenlő,
egyenként 3 x 9 méteres részre van osztva. A csapatterület mindkét végén, közvetlenül a
kapu előtt található. Ezen túl van a csapatok leálló zónája. A középső két részt együttesen
semleges zónának nevezik.

2 SZEMÉLYZET
Más sportágaktól eltérően a csörgőlabdában több játékvezető van a pályán,
mint résztvevő. Minden mérkőzés során két játékvezető van, valamint négy
kapusbíró, akik a pálya sarkaiból figyelve ellenőrizik, hogy a labda eltalálja-e,
vagy átgurul a gólvonalon. Ők állítják vissza a labdát, ha az a pályán kívülre
kerül.
Bíró
Az egész játékot irányítja; a játékosok és a többi csapattag feletti teljes
befolyása addig megmarad, amíg azok el nem hagyják a játékteret. Sípszóval
jelzi a játék kezdetét, a gólokat, a szabályszegéseket, és bármikor
megállíthatja a játékot, amikor szükségesnek tartja. A játék során az ő
döntéseiket kell követni.
Felfüggesztheti a játékot, ha úgy ítéli meg,
hogy a játék folytatására nincsenek meg a
megfelelő körülmények (a csapatok vagy a
nézők viselkedése miatt, vagy bármilyen
más okból).

Gólbírók
A kapuk oldalán helyezkednek el, és az a feladatuk, hogy a zászló
felemelésével jelezzék a gólokat, és gyorsan átadják a labdát a játékosoknak,
miután a labda átlépi a pálya vonalát.
Időmérő
A játék pontos időtartamát és a közöttük levő szünetet szabályozza. Irányítja
az egyes csapatok labdabirtoklásának idejét, az egyes edzők által kért
időkedvezményt. Felelős a 12'' hiányának hangos jelzéséért.
Jegyző
Feljegyzi az eredményt, és részletezi a játékperceket. Felírja a beírások
számát. Ha nincs jegyző, ezeket a feladatokat az időmérő végzi el.

3 JÁTÉKOSOK
A csörgőlabda egy csapatjáték, amelyet két csapat játszik fedett téren. A
csapatok hat játékosból állnak, és mindig három játékos van a pályán. Minden
csapat három játékost tart a pályán a mérkőzés teljes időtartama alatt. A
csörgőlabdában három hagyományos pozíció van, a középső, a jobbszélső és a
balszélső. A középpályás az, akinek elsődleges feladata a védekezés. Általában
ő a védekezés koordinátora, mivel pontosabban fel tudja mérni, hogy melyik
játékosánál van a labda, mivel jó szögben áll az ellenféllel szemben. A
szélsőjátékosok feladata általában a támadás, így a közeppályás a
védekezésre koncentrálhat. Elsődleges védekező feladataik közé tartozik,
hogy a labdát távol tartsák a kapu bármelyik sarkától, azonban kissé a
középpálya felé is védekeznek.
A játékosok bemelegíthetnek a pálya azon oldalán, amelyet védenének, de
nem dobhatják a labdát a másik csapat félpályája felé. Ha a csapat az ellenfél
középpályája felé dobja a labdát, a játékvezető figyelmeztetést ad ki. Ha a
csapat megismétli az akciót, a mérkőzés megkezdése előtt büntetést kap
(csapatbüntetés - sportszerűtlen magatartás).

4 SZABÁLYOK
A játék hossza
A játék három 7 perces részből áll (összesen 21 perc), az egyes részek között 2
perces szünettel. Ha a csapat 2 perc elteltével sem áll készen a játékra, a
játék késleltetése miatt büntetést kap. A stopperórát leállítják, amikor
büntetésre kerül sor. A játék kezdetétől számított 5. percben és az egyes
részek kezdetétől számított 30 hangjelzést hangzik el. A játékot megkezdő
játékosoknak fel kell készülniük a szemvédő ellenőrzésre, 90 másodperccel a
mérkőzés kezdete előtt. A játékok között legalább 5 percnek kell lennie.
Időn túl
Ha a rendes játékidő végén a mérkőzés döntetlenre áll, a csapatok egy hat
perces hosszabbítást játszanak, amely két, egyenként három perces
periódusból áll. Az a csapat számít győztesnek, amelyik először szerez gólt,
és befejezi a mérkőzést. A rendes játékidő vége és a hosszabbítás kezdete
között 3 perc szünet van. A hosszabbításhoz újbóli pénzfeldobást kell
végezni. Ha a hosszabbítás végén is megmarad a döntetlen, akkor
büntetődobásokkal döntik el melyik a győztes csapat.
Érmedobás
A játék megkezdése előtt a játékvezető vagy más kijelölt hivatalos személy
feldobja az érmét a levegőbe. A győztes választhat, hogy melyik kaput
szeretné védeni, vagy megmondhatja, hogy inkább dobni vagy elkapni
szeretné a labdát. A vesztes a másik opcióval indít. A második rész kezdete
felcseréli a térfelet és az indítás vagy fogadás helyzetét. Ha az
érmefeldobásnál a csapat egyik képviselője nincs jelen, azt a csapatot
játékkésleltetés miatt szankcionálják.
Pontozás
Gól akkor születik, amikor a labda játékban van, és teljesen áthalad a
gólvonalon. Ha a gólt az idő leteltével lövik, a gól csak akkor érvényes, ha a
labda még az idő lejárta előtt teljes egészében áthaladt a gólvonalon. Nem
lehet gólt szerezni, amikor a játékvezető éppen labdát cserél. Ha egy
védekező játékos szemellenzőjét elmozdítja a helyéről egy dobott labda, a
játék folytatása megengedett, és a gól érvényesnek számít, ha a labda
teljesen áthaladt a gólvonalon. Az a csapat nyer, amelyik a mérkőzés végén a
legtöbb gólt lövi.

Játék-protokoll
A játékvezető a játékot a csendre való felszólítással kezdi, és emlékeztet
mindenkit, hogy játék közben csendben kell maradnia. A játékvezető
"Középre!"-t kiált, és átadja a labdát annak a játékosnak, aki a pályán kezdő
csapat középső pozíciójához legközelebb van. A játékvezető három
alkalommal füttyent, és azt mondja, hogy "Játék". Az időmérő a 3. sípszó után
elkezd számolni, és a játékvezető sípszavára megáll, majd újraindul, amikor a
játékvezető ismét füttyent. A büntetőnél az időmérő megáll a büntetés
jelölése alatt. Amikor a labdát újra kell indítani a pályán, a játékvezető vagy a
vonalbíró ezt a cserét a pálya oldalvonalánál, a labda kijáratához legközelebb
eső kapufa előtt 1,5 m-rel végzi el. Minden olyan labdát, amely az
oldalvonalon kívülre kerül, a játékvezető "kint"-el jelez. A labdát a
játékvezető vagy a vonalbíró a labda kijáratához legközelebb eső keresztléc
előtti 1,5 m-es mezővonalon a játéktérnek azon az ellentétes oldalán
pihenteti, ahonnan a labdát kidobták. A játékvezető azt mondja, hogy
"Játék", és a játék kezdődik elölről.
Csörgőlabda szabályok
Bármikor, amikor a labdát a játékvezető vagy a vonalbíró a keresztléc előtt 1,5
m-rel lévő vonalon újraindítja, a játékvezető füttyent és azt mondja, hogy
"játék", még akkor is, ha a csapat egyetlen játékosa sem próbálja elkapni a
labdát. A pályán további segítségnyújtás vagy irányítás nem megengedett,
ennek következményei egyéni vagy csapatbüntetés, játékkésleltetés. Büntető
szituáció után a játékosokat a játékvezető átirányíthatja. Minden más
alkalommal, amikor a játékvezetőnek kell a játékost szólítania a játék
késleltetéséért, egyéni büntetés jár. Ha a bedobott labda megáll a másik
csapat védőterületén anélkül, hogy bármelyik játékos megérintené, az "halott
labdának" minősül. A játékvezető egyszer szól, és kimondja, hogy "halott
labda". A labdát a játékvezető vagy a vonalbíró az oldalvonalon, a
legközelebbi keresztléc elejétől 1,5 méterre visszaadja. "Halott labdának"
minősül az is, ha a dobott labda a kapufát találja el anélkül, hogy bármelyik
játékost érintené, és a védelem, a támadás vagy a semleges terület első
felében áll meg. A sípszó csak akkor hangzik el, ha a labda teljesen
mozdulatlan. Ha egy csapattagnak bármilyen okból (orvosi ellátás, felszerelés
beállítása) el kell hagynia a játékteret, ez csak a hivatalos megállásoknál
megengedett, és a játékos az adott időszak végéig nem fordulhat vissza.
Minden játékidő a játékvezető sípszavával és a "félidő" szóval ér véget. Ez
jelzi, hogy a játékidő véget ért, és a játékosok büntetés nélkül cserélhetnek
szemellenzőt. (egyéni büntetés - szemfedő).
Bírói időkérése
A játékvezetők jelezhetik a "hivatalos időkérést", ha a játék megszakítására
van szükség a megfelelő játék biztosítása érdekében (pl. nedves padló,
nyilvános zaj, szemellenző ellenőrzése stb.).

Csapat Time-Out
Minden csapatnak joga van a hivatalos játékidő alatt három, egyenként 45
másodperces időkérésre, valamint a játékidő hosszabbítása alatti időkérésre.
Egy csapat akkor kezdeményezhet "Időkérést", ha nála van a labda. A játékidő
leállításakor viszont bármelyik csapat kérheti és a kérést bármelyik csapattag
benyújthatja. Az "Időkérés" akkor kezdődik, amikor a játékvezető bemondja az
azt kérő csapat nevét. A 12 másodperces időmérő rögzíti a 45 másodpercet, és
egy hangjelzéssel jelzi, ha 15 másodperc eltelt, hogy az idő lejárt. (A
játékvezető kimondja, hogy "15 másodperc"). Az időkérés lejárta előtt lehet
csere. Ha a csapat időt kér, legalább egy indításnak kell lennie, mielőtt a
csapat újra időt vagy cserét kérhet. Ha egy csapat a mérkőzés szabályos
időtartama alatt 3-nál több időt kér, vagy a hosszabbítás alatt 1-nél többet, a
játék késése miatt csapatbüntetést kap.
Egyéb
A játékvezető kivételével mindenkinek csendben kell maradnia a játék alatt.
Így a játékosok a mérkőzésre koncentrálhatnak, és hallhatják a labda
helyzetét.

5 BIZTONSÁG
A játék területe sima és veszélyektől/törmeléktől mentes kell hogy legyen.
Továbbá legyenek egyértelműen feltüntetve a játéktéren kívül eső részek.
Megfelelő megvilágítás és szellőztetés szükséges, valamint a létesítmény
használatára vonatkozó utasítások látható helyen való kifüggesztése. A fedett
létesítmény vészkijárata egyértelműen meg van jelölve. Egészségügyi
személyzetnek is jelen kell lennie.

HOGYAN
VALÓSÍTSD MEG
A SPORTOT A
KÖZÖSSÉGEDBEN

A BEFOGADÓ SPORTESEMÉNY MEGSZERVEZÉSÉNEK LÉPÉSEI
1. ALAPOK ELSAJÁTÍTÁSA
2. A
RENDEZVÉNY
TERVÉNEK
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
–
KONZULTÁLJON
EGYESÜLETEKKEL, KÉRDEZZE MEG A VAK SZERVEZETEKET, HOGY MIT
SZERETNÉNEK A RÉSZTVEVŐIK
3. A HELYSZÍN MEGKERESÉSE ÉS LEFOGLALÁSA
4. ENGEDÉLYKÉRÉS – HA SZÜKSÉGES (SZEMÉT, ORVOSI CUCCOK, WC-K,
FELSZERELÉSEK, BIZTONSÁG TERV)
5. ESEMÉNY LEHETŐSÉGEINEK ÖSSZEÍRÁSA (ADJA MEG, HÁNY RÉSZTVEVŐ
LESZ CSAPATONKÉNT, ÉLETKOR, EGÉSZSÉGÜGYI KRITÉRIUMOK)
6. VENDÉGLÁTÁST (ÉTEL-ITAL) MEGSZERVEZÉSE
7. ÖNKÉNTESEK TOBORZÁSA (HA SZÜKSÉGES, PROMÓCIÓS ANYAGOKKAL),
BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET, ORVOSI SZOLGÁLAT FOGLALÁSA
8. NÉPSZERŰSÍTÉSI ANYAGOK (POSZTEREK STB.) KÉSZÍTÉSE
9. KÜLÖNBÖZŐ SZERVEZETEK FELHÍVÁSA, PROMÓCIÓ – RÉSZTVEVŐK
KERESÉSE – MIKOR? - SPORTÁGTÓL ÉS A SZERVEZŐ TAPASZTALATÁTÓL
FÜGG, ÁLTALÁBAN MILYEN CÉLCSOPORTTAL DOLGOZIK
10. REGISZTRÁCIÓK FOGADÁSA
11. KAPCSOLATFELVÉTEL VAK SZERVEZETEKKEL, ÉRINTETTEKKEL, ÉS MÁS
SZERVEZETEKKEL LÁTÓ RÉSZTVEVŐK TOBORZÁSA ÉRDEKÉBEN. HELYI
HATÓSÁGOK, ÖNKORMÁNYZAT MEGHÍVÁSA
12. KAPCSOLATFELVÉTEL
A
MÉDIACSATORNÁKKAL
–
KISEBB
TELEPÜLÉSEKEN EGYSZERŰBB
13. RÁDIÓ,
TV,
PODCAST-SZEREPLÉS,
KÖZVETLEN
SZÖVEG
(NEM
FORMÁZOTT), ALT-TAG-GEL ELLÁTOTT KÉP KIKÜLDÉSE
14. REGISZTRÁCIÓK VISSZAIGAZOLÁSA
15. AZ
ESEMÉNY
FORGATÓKÖNYVÉNEK
MEGÍRÁSA,
SZEREPEK
MEGHATÁROZÁSA
16. TÁJÉKOZTATÓ
MEGBESZÉLÉS
SZERVEZÉSE
A
SZEMÉLYZET
(ÖNKÉNTESEK,
IDEGENVEZETŐK,
EGÉSZSÉGÜGYI
SZEMÉLYZET,
BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET) SZÁMÁRA A MEGVALÓSÍTÁS ELŐTT
17. BESZÉLJÉK MEG AZ ESEMÉNY FORGATÓKÖNYVÉT
18. SZEMÉLYZET KIKÉPZÉSE A LÁTÁSSÉRÜLT RÉSZTVEVŐK TÁMOGATÁSÁRA
19. JÁTÉKVEZETŐK KERESÉSE ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSE
20. A FELSZERELÉS, ÉRMEK ÉS TRÓFEÁK BESZERZÉSE
21. A RÉSZTVEVŐK TELEFONOS FELHÍVÁSA – SZÜKSÉG ESETÉN
22. A RÉSZTVEVŐK SZÁLLÍTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE
23. ELLENŐRZÉS A RÉSZTVEVŐKKEL ÉS A SZEMÉLYZETTEL, HOGY MINDEN
RENDBEN VAN-E, KÉSZEN ÁLLNAK-E
24. ASZTALOK
RENDEZÉSE
A
HELYSZÍNEN
(SAKK
SZÁMÁRA)
/
CSÖRGŐLABDA FELSZERELÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE
25. HELYSZÍN ÉS FELSZERELÉS ELLENŐRZÉSE A JÁTÉKVEZETŐK ÁLTAL
(PROFI SPORTESEMÉNY ESETÉN)
26. HIVATALOS MEGNYITÓÜNNEPSÉG
27. VERSENY MEGSZERVEZÉSE
28. HIVATALOS ZÁRÓÜNNEPSÉG
29. BESZÁMOLÓ TERJESZTÉSE
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