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Un joc creat pentru persoanele cu deficiențe de vedere
Cum să implementezi sportul în comunitatea ta

Photographed by
Felix Manzano

ERASMUS+
SPORT
CE ESTE ŞI CUM
FUNCŢIONEAZĂ

Erasmus+ este Programul UE care sprijină educaţia, formarea, tineretul şi
sportul în Europa. Programul Erasmus+ oferă oportunităţi de mobilitate şi
cooperare în diferite domenii:
-

educaţie
educaţie
educaţia
educaţia
tineret;
şi sport.

universitară;
vocaţională şi training;
şcolară (gimnaziu şi învăţământ primar);
adulţilor;

Acţiunile Erasmus+ în domeniul sportului promovează participarea în
activităţi sportive, activitatea fizică şi activităţile de voluntariat.
Ele sunt concepute să abordeze provocările societale şi cele referitoare la
sport. Oportunităţile sunt disponibile pentru organizaţiile sub 3 Apeluri care
abordează aceste provocări.
Proiectul Sport Sense este realizat sub apelul Small-Scale Partnerships
(Parteneriate la scala mică). Acestea au în vedere să ajungă la organizaţiile
de la “firul ierbii” sau cu mai puţină experienţă în programul Erasmus+.
Acestea sunt concepute pentru a lărgi accesul la programul Erasmus+ pentru
actorii de scala mică şi indivizii care sunt mai greu accesibili în domeniile
educaţiei şcolare, educaţiei adulţilor, educaţiei vocaţionale şi training,
tineret şi sport. Parteneriatele la scală mică pot contribui la crearea şi
dezvoltarea reţelelor transnaţionale şi la conectarea politicilor locale,
regionale, naţionale şi internaţionale. Acestea sprijină în mod activ cetăţenia
europeană şi aduc dimensiunea europeană la nivelul local.

REZUMATUL
PROIECTULUI

SPORT SENSE
Indiferent de vârstă, statut social, sau orice alt factor de referinţă, sportul ar
trebui să fie un element care ne conectează în societate. În plus pe lângă
beneficiile pentru minte și corp, sportul ne ajută să dezvoltăm abilitățile de
socializare și relațiile interumane. Considerăm sportul ca o bună sursă de
învățare non-formală care ajută individul să se dezvolte fizic și mental în
comunitatea de care aparține.
Prin proiectul Sport Sense, dorim să îmbunătățim colaborarea oamenilor din
comunitate prin evenimente sportive pentru persoanele cu deficiențe de
vedere, să aducem împreună persoanele nevăzătoare cu ceilalți membri din
comunitate. Viziunea proiectului este de a construi un pod și de a oferi
persoanelor nevăzătoare o șansă mai bună de a se integra în comunitate prin
sport.
Obiectivul proiectului Sport Sense este de a construi o relație între societate
și comunitatea persoanelor cu deficiențe de vedere prin intermediul
sportului.
Elementul de inovație al proiectului vine cu dorința de a oferi noi experiențe
pentru grupul țintă. Acțiunile care aduc inovație proiectului sunt împărțite în
dezvoltarea unui Ghid și crearea unei Cărți audio.
Primul rezultat intelectual – Ghidul
Ghidul este dedicat celor care doresc să implementeze activități sportive
pentru persoanele cu deficiențe de vedere în comunitatea lor. Ghidul are rolul
de a informa și inspira. Prin intermediul acestuia, dorim să oferim
practicanților o metodă de învățare din experiența noastră pe care să o
adapteze realității lor. Ghidul conține informații despre proiect, metode de
lucru cu persoanele nevăzătoare, activități sportive care pot fi adaptate la
persoanele cu deficiențe de vedere, modalități de adaptare a acestor
activități, materialele necesare, reguli si măsuri de siguranță.
Ghidul oferă informații complete în planificarea, organizarea
și implementarea evenimentelor sportive pentru
persoanele cu deficiențe de vedere.

Prin Ghid, dorim să facilităm procesul de concepere a activităților sportive
pentru persoanele cu deficiențe de vedere și să asigurăm o sursă de
informații pentru toți cei care doresc să implementeze evenimente sportive
pentru persoanele cu deficiențe de vedere care nu au expertiza necesară.
Dorim ca acest ghid să ajungă la practicanți (ex. lucrători de tineret) și la alte
organizații pentru a le sprijini cu informații relevante în procesul de
implementare a evenimentelor sportive pentru persoanele nevăzătoare.
Al doilea rezultat intelectual – Cartea audio
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de persoanele cu deficiențe de
vedere. Considerând dificultățile de citire pe care le au acestea, noi dorim să
facilităm accesul la informație prin adaptarea Ghidului în format audio.
Voluntarii organizațiilor partenere au înregistrat și structurat cartea audio în
capitole pentru a facilita procesul de ascultare.
Prin acest proiect, dorim să atingem următoarele obiective:
Implicarea în activități sportive a 100 de persoane cu deficiențe de vedere
din România, Polonia, Ungaria, Portugalia, Macedonia de Nord pe o
perioadă de 12 luni.
Creșterea gradului de incluziune socială prin activități sportive pentru
minim 100 de persoane cu deficiențe de vedere din România, Polonia,
Portugalia, Ungaria, Macedonia de Nord pe o perioadă de 12 luni.
Crearea unui Ghid de activități sportive pentru persoanele cu deficiențe
de vedere care să poată fi multiplicat de orice altă organizație sau grup de
inițiativă.

PARTENERI
IMPLICAȚI ÎN
PROIECTUL
SPORT SENSE

GENERAL
Acest ghid a fost dezvoltat în cadrul proiectului Sport Sense de către cinci
parteneri care reprezintă cinci țări diferite din Europa. Pentru a obține acest
rezultat fiecare partener a contribuit la proiect cu experiența, resursele și
cunoștințele pe care le-a acumulat în timp. Partenerii au lucrat împreună și
au contribuit la acest ghid, împărtășind cele mai bune practici și testând
diferite activități sportive, ceea ce ajută alte organizații din întreaga lume.
Să facem cunoștință cu cele cinci organizații implicate.

ROMÂNIA
Asociația Scout Society a fost înființată în anul 2011. Misiunea organizației
este de a încuraja voluntariatul și de a contribui la dezvoltarea comunității
locale, în special la procesul de educare a tinerilor prin intermediul
activităților ce au la bază educația non-formală.
Din dorința de a ajuta tinerii să se dezvolte atât pe plan personal, cât și
profesional, dar și de a-i implica pe aceștia în societate și în comunitățile
locale din care provin, asociația a început să își dezvolte domeniul de
activitate, realizând proiecte pe teme din ce în ce mai diverse (precum
sportul, sănătatea, multiculturalismul, toleranța față de cei din jur,
nediscriminarea, creșterea angajabilității, orientarea în carieră), dar păstrând
același scop încă de la înființare – ajutarea tinerilor să se dezvolte și să se
formeze ca indivizi implicați în societate, ce conservă și împărtășesc celorlalți
valorile europene (unitate, comunicare, toleranță, solidaritate, respect,
egalitate, comunicare, pluralism, pace, democrație, libertate).
În ultimii ani, asociația a dezvoltat semnificativ cooperarea internațională,
având în prezent parteneriate cu organizații din Croația, Cehia, Spania,
Slovenia, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Turcia, Lituania, etc. și a derulat un
număr semnificativ de proiecte și activități de voluntariat, schimburi de
tineri, parteneriate strategice în care a implicat peste 2000 de tineri din
diferite comunități din România.

POLONIA
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) este prima
instituție non-publică de învățământ superior din centrul Poloniei care oferă
studii legate de sănătate și aliate medicale, precum și facultăți de afaceri și
pedagogie, psihologie, dietetică, științe educaționale și sociale. Facilitatea
școlară de talie mondială și o atmosferă de formare remarcabilă promovată
de specialiști, practicanți și profesori universitari extrem de competenți și
deosebiți garantează curriculum-ul unic și ambițios, cunoștințele teoretice și
abilitățile practice atât de dorite în viața profesională. Elevii sunt învățați
cum să ia să profite de abilitățile și cunoștințele dobândite, precum și să
continue să dezvolte abilitățile personale și să devină un succes profesional.
WSBINOZ desfășoară numeroase cercetări și proiecte educaționale,
cooperează cu diverse instituții educaționale, de formare, de îngrijire a
sănătății, ale sporturilor și ale instituțiilor aliate de afaceri, care rămân active
la nivel local și regional în domeniul organizării de conferințe și ateliere,
asistență socială și susținere a comunității. Managerii proeminenți și bine
calificați, studenții hotărâți și academicienii garantează dezvoltarea și
implicarea cu succes a acestuia în diverse proiecte tematice legate de
dezvoltarea de idei și servicii noi, construirea curriculumului, programa de
pregătire a cursurilor, elaborarea materialelor și terminologia pentru cursurile
tematice și altele.

MACEDONIA DE NORD
Un grup de tineri membri cu experiență ai cluburilor montane Veles, trecând
în imposibilitatea de a-și realiza ideile, scopurile, motivele, dorința de a-și
îmbunătăți cunoștințele și abilitățile, precum și dorința de a participa la un
număr mai mare de acțiuni și de a menține informate adunările și prelegerile
studenților, decid să părăsească cluburile de acasă și să formeze Clubul
Sportiv Montan Azot.
Odată cu formarea noului club, având calitatea de membru al clubului,
fiecare membru are dreptul să-și exprime și să-și pună în aplicare ideile dacă
acestea sunt în conformitate cu Statutul asociației. Membrii au dreptul de a-și
îmbunătăți cunoștințele și abilitățile, de a participa la un număr mare de
acțiuni și au sarcina de a promova alpinismul. Toate activitățile, în special
toate tururile ușoare, sunt pline de promoții și prelegeri ale membrilor
clubului cu un singur scop: să adune cât mai mulți cetățeni și să recruteze
noi tineri.
Scopul clubul este: Să-i antrenăm cu cunoștințe și abilități montane și să
creăm obiceiuri de a-și petrece timpul liber în natură, în special la munte,
deoarece alpinismul este o formă de recreere și recreere activă prin care
construiește și formează un membru sănătos, puternic și nobil al nostru în
comunitate.
Principalul nostru domeniu de interes este activitatea fizică care este folosită
ca instrument de promovare a sănătății, bunăstării și a unui stil de viață
sănătos. Credem cu tărie că prin sport poate fi creată o societate mai
sănătoasă și mai unită.
Sportul este un instrument educațional util pentru construirea comunității,
integrare, acceptare, promovare a drepturilor omului și egalitate. În opinia
noastră, drumețiile, activitățile în aer liber, sportul și educația sunt indisolubil
legate și își găsesc cea mai puternică legătură în educația non-formală.

UNGARIA
Asociația Budapesta pentru Sporturi Internaționale (BAIS) este o organizație
non-profit, bazată pe voluntari, condusă de tineri, cu misiunea de a promova
activitatea fizică, stilul de viață activ, înțelegerea interculturală, solidaritatea
și participarea socială prin educație non-formală bazată pe sport. Începând
din 2015 până în 2017 ne-am dezvoltat activitățile ca un grup informal de
tineri sub denumirea de Asociația Sportivă Internațională din Budapesta
(ISAB). În decembrie 2017 am fost înregistrați ca o asociație non-profit de în
Budapesta.
Scopul principal al organizației noastre este de a promova activitatea fizică,
un stil de viață sănătos și participarea la activități sportive de bază în rândul
tinerilor, indiferent de originea și statutul lor social. Grupul nostru țintă
include studenți internaționali și maghiari, tineri profesioniști și tineri
defavorizați. Prin organizarea de activități sportive și recreative, schimburi de
tineri și cursuri de formare, creăm oportunități de mobilitate pentru învățare
pentru tineri și consolidăm înțelegerea reciprocă și prietenia dintre ei.
Scopul secundar al organizației este de a conecta cluburile sportive locale și
inițiativele de bază cu internaționalii care locuiesc în Budapesta și de a
furniza informații despre evenimentele legate de sport care au loc în oraș.
BAIS se bazează pe tineri voluntari. Mulți dintre ei sunt studenți ai
Universității maghiare de educație fizică, în timp ce alții sunt tineri
profesioniști implicați în gestionarea activităților sportive din timpul liber.
Asociația pentru Sport Internațional din Budapesta a fost creată de tineri cu
experiență internațională semnificativă în spate. Organizația noastră are
relații internaționale puternice și avem o experiență semnificativă în
managementul de proiect internațional. Utilizăm sportul în scop de
dezvoltare socială, promovăm incluziunea socială, solidaritatea, înțelegerea
reciprocă și cetățenia activă prin sport. Membrii noștri voluntari au participat
la diferite cursuri de formare pentru tineri și sport, seminarii, vizite de studiu
și schimburi de tineri în toată Europa. Unii dintre membrii noștri s-au implicat
activ în organizarea de schimburi internaționale pentru tineri și cursuri de
formare în cadrul cărora și-au dezvoltat competențele de management al
proiectelor.

PORTUGALIA
FAJUB – Federația Asociațiilor de Tineret din Braga este o organizație care
reprezintă politic asociațiile de tineret din regiunea Braga atât la nivel local,
național, cât și internațional. Funcția principală a FAJUB este de a reprezenta
asociațiile de tineret din Braga în ședințele Consiliilor Municipale și Naționale
și de a apăra interesele între puterile publice și politice ale asociațiilor de
tineret. Această poziție permite participarea activă la definirea politicilor de
tineret, în general, și a mișcării asociative de tineret.
Planul de activitate al FAJUB include desfășurarea de întâlniri, antrenamente
și evenimente sportive pentru asociațiile membre, încurajarea împărtășirii
bunelor practici de muncă, folosirea educației non-formale pentru
dezvoltarea abilităților tinerilor și construirea unui mediu activ, tolerant și
solidar în comunitate.
FAJUB își propune să evidențieze importanța rolului asociațiilor în educația
non-formală a tinerilor din Braga pentru dezvoltarea mișcării de tineret din
regiune.

CARACTERISTICILE
UNEI PERSOANE
CU DEFICIENȚE DE
VEDERE

DEFICIENȚA VIZUALĂ
Potrivit ARVO, la nivel global, dintre 7,79 miliarde de oameni care trăiesc în
2020, mai mult de 2,2 miliarde de oameni au un fel de deficiență de vedere,
dintre care aproximativ 49,1 milioane de oameni sunt orbi. Organizația
Mondială a Sănătății clasifică deficiențele de vedere conform Clasificării
Internaționale a Bolilor 11 (2018) în două categorii: deficiențe de vedere la
distanță și de aproape.
Deficiența vederii la distanță:
Ușoară – acuitate vizuală mai slabă decât 6/12 până la 6/18
Moderat – acuitate vizuală mai slabă de la 6/18 la 6/60
Severă – acuitate vizuală mai slabă de la 6/60 la 3/60
Orbire – acuitate vizuală mai slabă de 3/60
Deficienț de vedere de aproape:
Acuitate vizuală aproape mai proastă decât N6 sau M.08 la 40 cm.
Termenii sunt folosiți pentru a clasifica o persoană cu probleme de vedere:
„văz parțial”, „văz scăzut”, „deficienți de vedere”, „orb din punct de vedere
juridic” și „complet nevazator”.
La nivel global, principalele cauze ale deficienței de vedere sunt:
Erori de reflexie
Cataractă
Glaucoma cu degerenescență musculară legată de varstă
Retinopatie diabetică opacitatea corneei
Trahom

DESPRE PIERDEREA VEDERII
Experiența de a avea deficient de vedere depinde de multe aspecte din viață.
Exista vreo intervenție de prevenire și tratare sau de reabilitare a serviciilor
disponibile de vedere? Care este mediul?
Cât de problematic este intrarea în clădiri sau accesul la transport?
Exista vreun fel de informații pentru viața de zi cu zi?
Copii mici care cresc cu deficient de vedere pot prezenta întârzieri motorii,
dezvoltarea limbajului, emoționale, sociale și cognitive. Mai mult, în sistemul
educațional actual - nu există o pregătire pentru nevoile speciale ale copiilor
cu deficient de vedere și ale copiilor orbi. Mulți dintre copiii cu deficiențe de
vedere experimentează niveluri mai scăzute de performanță educațională.
Deficiența vizuală afectează și viață adultului, deoarece generează rate mai
scăzute de angajare, productivitate mai mică și rate mai mari de depresie și
anxietate.
Multe persoane care trăiesc cu o dificultate de vedere sau orbire pot călători
în mod independent. Traseele frecvente utilizate pot fi învățate și practicate,
iar acest lucru poate majora conștientizarea celorlalți pasageri asupra acestei
deficiențe. Uneori orbii merg cu un ghid, alții merg cu un câine instruit să fie
ghid. GPS sau alte dispozitive de orientare de asemenea, pot fi folosite ca
suport în timpul transportului. Pavajul tactil și semnalele de trafic cu sonor
susțin mobilitatea persoanelor nevăzătoare. Peste un timp, majoritatea
persoanelor oarbe își îmbunătățesc și-și dezvolta propriile strategii de
adaptare în toate domeniile vieții personale și profesionale.

COMUNITATEA
După cum am menționat mai sus, izolarea școlară poate provoca anxietate și
chiar depresie, prin urmare - pentru toate persoanele- incluziunea școlară
este foarte importantă în special în cazul persoanelor cu deficient de vedere
și persoanelor oarbe. În cazul oricărui grup minoritar, se discuta existența
unui mediu integrat în care activează persoane vizate. Astfel, în timp ce se
află într-un mediu segregat, persoanele cu deficiențe de vedere și persoanele
oarbe în general, pot primi o atenție specială și pot lucra cu profesioniști care
au cunoștinte și abilitați speciale, pentru a-și susține educația/munca/etc. De
asemenea, pot să se întâlnească cu colegi cu care le e mai ușor să creeze o
legătură din cauza experiențelor similare și din cauza provocărilor cu care se
confruntă în viața de zi cu zi.
Există diferite forme de integrare în școli:
Integrare spontană: în cazul în care copiii învață împreună într-o sală de
clasă, dar nevoile copiilor cu nevoi speciale nu sunt recunoscute și nici
îndeplinite de un profesor special de educație.
Integrarea locală: unde există o sală de clasă specială segregată pentru
copiii cu nevoi speciale, dar este în aceeași școală unde sunt și elevi
văzători.
Integrarea socială: elevii cu dizabilități vizuale participă la activități
extracurriculare împreună cu elevii care nu au deficiențe de vedere, dar
totuși studiază în clase diferite.
Integrarea funcțională: studenții văzători și cei nevăzători participă la
majoritatea activităților școlare și extracuriculare împreună.
Aceasta înseamnă că există mai multe niveluri și forme de integrare socială.
În unele cazuri, se poate întâmpla ca deși elevii orbi frecventează aceleași ore
și activități după școală ca și elevii care văd, s-ar putea să nu învețe unii de la
alții și să nu facă legături intre ei. Pot exista însă și unele ciscumstanțe care
pot ajuta la colaborare, precum profesori de educație specială, unelte și
echipamente speciale.
Incluziunea socială este practic cel mai înalt nivel de incluziune de la nivel
social ceea ce înseamnă că fiecare participant, indiferent de vârstă, abilitați,
rasă, sex, etc., colaborează la propriul nivel și prin propriile moduri de a lucra
la același proiect, jucând același joc sau studiind împreună aceeași subiect.

Când se creează un mediu incluziv social pentru persoanele care au problem
vizuale și de orbire, este important să se ia în considerare nevoile speciale
pentru a oferi intrumente pentru ca toată lumea să participle la activități.
Dispozitivele speciale pot sprijini interacțiunile și activitățile din viața de zi
cu zi, cum ar fi cărțile Braille, cărțile audio, programele de pe calculator
pentru transformarea textului în vorbire, citirea de cărți electronice și alte
programe electronice. Atunci când creem un mediu incluziv putem să
acordăm atenție specială la locul de desfășurare, la mobilier și la modul în
care sunt organizate camerele. Ghizii pot sprijini pe cei care au nevoie. Cel
mai important, atunci când sunt jucate astfel de jocuri sportive, regulile
trebuie să fie adaptate le diferite abilitați, astfel încât toată lumea să poată
paticipa - indiferent de deficiența de vedere să se poate bucura de aceste
jocuri fără a se abține.

BENEFICIILE
SPORTULUI

BENEFICII FIZICE
Sportul și activitatea fizică au mai multe avantaje pentru toți cei implicați și
impactul lor asupra individului este nesfârșit. Participarea la sport/ o
activitate fizică în rândul persoanelor cu deficiențe de vedere este foarte
importantă deoarece le permite să se integreze în societate, să se conecteze
cu semenii lor, fără a-i exclude. Persoanele cu deficiență de vedere
experimentează mai multe avantaje din practicarea sportului, cum ar fi
îmbunătățirea generală a sănătății, incluziunea socială, echilibrul, dobândirea
talentelor motorii, comunicarea și cooperarea. Aceste avantaje sunt unitatea
esențială pentru viața de zi cu zi.
Sportul/activitatea fizică are un impact major asupra sănătății generale,
deoarece are avantaje variate asupra tuturor aspectelor sănătății. În primul
rând, îmbunătățește sănătatea vaselor prin scăderea ratei de repaus și a
presiunii. Sportul este folosit ca o problemă de integrare pentru cei care au
deficiențe fizice și psihologice, deoarece permite interacțiunea socială și
participarea cu semenii.
Sportul permite tuturor să se miște împreună cu semenii lor, făcând legături
de prietenie în cadrul faptului incontestabil că au nevoie de un interes și un
hobby tipic. Echilibrul este o problemă crucială pentru persoanele cu
deficiențe de vedere, deoarece ajută la încurajarea integrării acestora în zonă.
Achiziția talentului motric este foarte importantă deoarece conține un impact
mare asupra cantității de independență/autonomie, gradului de adecvare a
comportamentului acomodativ și calității vieții. Dezvoltarea abilităților
motorii fine în sport are ca rezultat îmbunătățirea abilităților motorii fine în
activitățile din viața de zi cu zi, cum ar fi sarcinile de scris. S-a constatat că
cei care își dezvoltă abilitățile motrice, sunt foarte dispuși să participe la
activități fizice, la jocuri, să fie implicați în echipe și să participe la activități
artistice. Cercetările au arătat că activitatea fizică în copilărie ajută la
dezvoltarea abilităților motorii care sunt conectate cu rezultate variate de
sănătate.
Comunicarea este un talent esențial necesar pentru toate lucrurile.
Persoanele cu deficiențe de vedere au multe moduri alternative de a vorbi.
Înțelegerea faptului că fiecare persoană comunică altfel și adaptarea acestui
lucru îi permite individului să fie înclus cu totul în activități.
Munca în echipă se leagă de incluziune,
incluziune socială cu încredere și interacțiune
între colegi. În plus, ajută la îmbunătățirea
abilităților de comunicare în rândul echipei
de suport, al persoanelor cu deficiențe de
vedere și al echipei/semenii acestora.

Multe sporturi sunt făcute la comandă pentru a include persoane cu
dizabilități, cum ar fi înotul și fotbalul, cu toate acestea, au existat și tipuri de
sport create în special pentru deficiențe specifice, cum ar fi goalball pentru
persoanele cu deficiențe de vedere. Acesta din urmă va induce mai multe
îmbunătățiri fizice și psihologice în fitness.

PSIHOLOGIC
Mișcarea este mult mai mult decât dezvoltarea capacității aerobice și
creșterea masei musculare. Da, exercițiile fizice vă pot îmbunătăți sănătatea
și aspectul fizic. De aceea, e important ca majoritatea indivizilor să rămână
activi.
Oamenii care fac exerciții zilnic fac acest lucru pentru că le oferă un
sentiment extraordinar de stare de bine. Au mai multă energie pe tot
parcursul zilei, dorm mai bine noaptea, au o memorie mai clară și sunt mai
calmi și mai optimiști în ceea ce privește ei înșiși și viața lor. Este, de
asemenea, un tratament eficient pentru o varietate de probleme comune de
sănătate mintală.
Exercițiile fizice în mod regulat pot avea o influență profund favorabilă
asupra depresiei, anxietății și ADHD. De asemenea, scade stresul,
îmbunătățește memoria, promovează somnul și îmbunătățește starea de
spirit în general. Nu trebuie să fii un pasionat de fitness pentru a obține
beneficii. Potrivit cercetărilor, chiar și câteva exerciții fizice pot avea un efect
semnificativ. Puteți învăța să utilizați exercițiile fizice ca un instrument
puternic pentru a face față problemelor de sănătate mintală, a vă crește
energia, atitudinea și a obține mai mult din viață, indiferent de vârsta sau
nivelul de flexibilitate.
Prevenirea anxietății și a depresiei
Mai multe studii au demonstrat că exercițiile fizice îmbunătățesc starea de
spirit și reduc simptomele de tristețe și anxietate. Endorfinele, renumitul
hormon al fericirii, generat de creier și măduva spinării, care promovează
senzații de fericire și euforie, sunt stimulate prin exerciții fizice. Chiar și
activitatea modestă de pe parcursul săptămânii poate reduce semnificativ
tristețea și anxietatea, astfel unii medici susțin începerea unui plan de
exerciții pentru aceste probleme înainte de a recurge la medicamente.

Reducerea stresului
Un alt avantaj mental al exercițiilor este că scade nivelul de stres, ceea ce ne
poate face pe toți mai fericiți. Creșterea ritmului cardiac poate vindeca cu
adevărat leziunile cerebrale induse de stres prin stimularea sintezei de
neurohormoni, cum ar fi norepinefrina, care nu numai că îmbunătățește
cunoașterea și starea de spirit, dar și elimină experiențele stresante. De
asemenea, exercițiile fac ca sistemele nervoase centrale ale corpului să
comunice între ele, sporind capacitatea generală a corpului de a răspunde la
stres.
Creșterea stimei și încrederii în sine
Exercițiile regulate vă pot ajuta să atingeți o varietate de obiective fizice, cum
ar fi creșterea rezistenței, scăderea greutății și dezvoltarea tonusului
muscular. Toate aceste realizări se pot adăuga la o creștere uriașă a stimei de
sine și a încrederii care vine odată cu aceasta. Este posibil ca din start să nu
să se obțină rezultate, iar tu trebuie să fii conștient de asta.

Îmbunătățirea somnului
Exercițiile fizice vă pot ajuta, de asemenea, să obțineți un somn mai bun dacă
aveți unul cu deficiențe. Exercițiile fizice ridică temperatura corpului, ceea ce
poate avea un impact relaxant asupra minții, rezultând mai puțină numărare
a oilor și mai mult somn. Exercițiile fizice ajută, de asemenea, la reglarea
ritmului circadian, ceasul deșteptător intern al corpului nostru care reglează
când ne simțim obosiți și când ne simțim trezi. În timp ce somnul
îmbunătățit este un avantaj psihologic al exercițiilor fizice, specialiștii în
somn recomandă să nu faci exerciții aproape de ora de culcare.
Îmbunătățirea creierului
Exercițiile fizice îmbunătățesc puterea creierului într-o varietate de moduri,
de la creșterea intelectului până la îmbunătățirea memoriei. Exercițiile
cardiovasculare, conform studiilor efectuate pe șoareci și oameni, generează
noi celule cerebrale (un proces cunoscut sub numele de neurogeneză) și
îmbunătățește performanța generală a creierului. De asemenea, exercițiile
ajut la prevenirea declinului cognitiv și a pierderii memoriei prin întărirea
hipocampului, zona creierului care se ocupă de memorie și de învățare. De
asemenea, studiile au demonstrat că activitatea fizică crește creativitatea și
vitalitatea mentală. Deci, dacă sunteți în căutarea inspirației, mergeți la o
plimbare sau la jogging.

BENEFICII SOCIALE
Persoanele cu dizabilități au nevoi speciale și simt nevoia de independență,
de a deveni membri ai unui grup și de a fi acceptate de societate.
Sportul creează un cadru pentru stabilirea de contacte între oameni care au
aceleași nevoi și probleme și ajută la a-și face noi prieteni. Interacționând cu
alte persoane, care se confruntă zilnic cu același tip de dificultăți, persoanele
cu dizabilități pot înțelege că nu sunt singure și își pot împărtăși cu ușurință
experiențele.
Adesea, persoanele cu dizabilități au o stimă de sine scăzută și sunt
predispuse la depresie și izolare, dar activitatea fizică le poate restabili
capacitatea de a se simți apreciate.
Adesea, nu există o modalitate mai bună de a-ți face noi prieteni decât de a
te alătura unei echipe sportive și de a practica orice fel de sport. Astfel, își vor
face prieteni din diferite medii și culturi. Ei vor învăța toleranța și acceptarea
și capacitatea de a construi relații cu alții în afara celei lor normale. Dar, mai
ales, vor simți că pot aparține unui grup și își vor construi o rețea mare de
prieteni.
Încredere în sine și comunicare
Sportul servește ca un instrument minunat de exprimare. Un antrenor bun își
încurajează atleții să aibă nu numai obiective de echipă, ci și obiective
individuale. Pe măsură ce își recunosc îmbunătățirea abilităților și ating
reperele, ei câștigă încredere. Acest lucru le sporește bunăstarea, inspirându-i
și motivându-i să facă tot posibilul pentru a obține rezultate.
Implicarea în sporturile de echipă înseamnă întâlnirea cu colegii de echipă
care pot deveni rapid prietenii cuiva. Interesul comun pentru sport aduce
oamenii împreună. Toți cei care devin prieteni pe teren își păstrează
prieteniile și în afara terenului. Iar colegii lor devin sistemele lor de sprijin în
comunitățile lor.
Prin sport, se pot dezvolta abilități de comunicare, care sunt esențiale în
menținerea unei echipe care funcționează bine. Comunicarea nu se limitează
la a vorbi, ci și la preluarea indiciilor nonverbali și la ascultarea activă.

Munca în echipă și responsabilitate
Munca în echipă este o abilitate socială valoroasă, pe care persoanele cu
deficiențe de vedere și nu numai o vor purta cu ei până la vârsta adultă. Prin
sport, ei învață despre cooperare și cum să lucreze bine cu ceilalți. Aceasta
este o abilitate valoroasă care continuă la nivelul vieții personale, în timp ce
lucrează cu prietenii lor și mai târziu în viață, cu colegii lor. Toți cei care fac
parte dintr-o echipă sportivă sunt mai puțin probabil să se comporte egoist.
Unul ia decizii mai bune pentru că știe că acțiunile lor pot afecta echipa.
Odată cu responsabilitatea, se formează și abilități eficiente de gestionare a
timpului - o abilitate valoroasă care va aduce beneficii oamenilor pentru
întreaga lor viață.
Simțul comunității
Toți cei care participă la sport au un sentiment mai puternic de ei înșiși, își
dezvoltă în mod natural un sentiment de apartenență la comunitate. Ei
recunosc că sportul aduce familia, prietenii și vecinii împreună.
Sportul construiește relații mai puternice și interacțiuni sociale mai bune cu
toți cei implicați – de la părinți, antrenori până la colegi de echipă și fani.
Interacțiunile sociale cu colegii prin construirea de rețele de prietenie sporesc
stima de sine, ceea ce le permite să-și construiască independența și
realizările.
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TIR CU ARCUL
Tirul cu arcul, este un sport care implică tragerea cu săgeți cu un arc într-o
țintă amenajată sau la vânătoare.
Încă din timpurile preistorice, arcul a fost principala armă în război și la vânat
în toată lumea, cu excepția Australiei. Tirul cu arcul de agrement a fost
practicat, de asemenea, de-a lungul armatei, de-a lungul Greciei și Egiptului
antic. În timpurile noastre, este în principal un sport competitiv și o activitate
recreațională. O persoană care trage cu arcul se numește în general arcaș.
Tirul cu arcul pentru persoanele cu deficiență de vedere este la fel ca și tirul
cu arcul pentru persoanele fără deficiență de vedere. Toți folosim arcuri și
săgeți și tragem într-o țintă. Diferența este deoarece unii din noi nu pot să
vadă ținta și folosim un stil de țintire diferit numit “țintă tactilă”. Primul lucru
pe care orice arcași trebuie să-l învețe este să fie în siguranță, el și cei din
jurul său. Din moment ce arcașii orbi nu pot vedea dacă cineva este între ei și
țintă, nu ar trebui să tragă nici o dată singuri.
Dacă tu ai deficiență de vedere sau știi pe cineva care are, ar trebui
întotdeauna să începi în cadrul unui club de tir cu arcul.

1 MATERIALE
Un arc
Arcul este arma folosită de arcaș să tragă cu săgeți în țintă. Era folosit în
trecut la vânătoare sau chiar în război. Astăzi este folosit pentru sport și
activități de agrement.
O țintă
Ținta constă într-un obiect sau o foaie de hârtie, pe care sunt însemnate
simboluri, care determină gradul de dificultate pentru a lovi fiecare zonă.
Plasa de oprit săgeți
Plasa de oprit săgeți este așezată în spatele țintei, ca să oprească săgețile
care au ratat ținta. Niciodată să nu uiți că mânuiești o armă care poate să
accidenteze sau chiar să omoare oameni și animale ușor.
Ești responsabil pentru acțiunile tale și când tragi cu arcul trebuie să fii
conștient de asta. În afară de motive de siguranță, o plasă de oprit săgeți îți
va salva mult timp pe care ai putea sa-l pierzi căutând o săgeată rătăcită. În
special dacă tragi pe un câmp sau într-o pădure.
Protecție de mână
Protecția de mâna la început va fi cel mai bun
element din echipamentul de protecție. Fără el,
vei experimenta vânătăi neplăcute pe partea
de jos a brațului cu care ții arcul.

Mănușă
Este o bucată de piele sau material care acoperă doar vârfurile degetelor care
au contact cu coarda. Aceasta este o metoda foarte eficientă de protejare a
degetelor. Totodată, nu trebuie să cheltuiești mulți bani pe acest echipament,
iar mănușile sunt mici și prin urmare, ușor de cărat cu tine.
Apărătoare de piept
Apărătoarea de piept are două funcții importante.
În primul rând, protejează pieptul de accidentări grave. Ține minte că sfoara
arcului are foarte multă energie. Atunci când dai drumul la sfoară înainte cu o
viteză incredibilă, energia va fi transferată săgeții care va zbura spre țintă. Dar
această putere se află încă în sfoară când aceasta trece pe lângă corpul tău.
Dacă sfoara te lovește în piept în acest proces te poți accidenta grav.
În al doilea rând, protecția de piept are și altă funcție. Tirul este în principal
un sport în aer liber și, după cum știți, vântul poate să bată destul de tare
afară.
Condițiile de furtună îngreunează lovirea țintei la distanță mai mare. În acest
sens, apărătoarea de piept îți va ține hainele sub control așa că acestea nu vor
intra în calea sforii.
Ajutoare adaptive
Ajutorul adaptiv este de obicei un obiect din lemn care este ajustabil după
nevoia arcașului, acesta include alinierea picioarelor și corpului, astfel încât
acestea să fie îndreptate corect ca să lovească ținta.
Trepied
Un simplu trepied pentru cameră (ca să poată fi cărat) poate fi adaptat ușor
să țină ținta tactila.
Dispozitiv tactil
Se atașează un dispozitiv tactil pe trepied și senzorul tactil pe mână, braț sau
sub cot. Dispozitivul poate să fie unul simplu sau un arc standard cu țintă
fixată și cu o tijă cu un capăt cu arc sau un buton din cauciuc moale care îți
oferă o senzație elastică în spatele mâinii. Natura elastică este ca să prevină
orice vânătăi de pe spatele mâinii cu care ții arcul.

2 PERSONAL
Supervizor / Îndrumător
Supervizorul ar trebui să anunțe arcașul unde a lovit cu săgeata după fiecare
tragere. În afara avertizărilor de siguranță, nu este permis nici un alt tip de
asistență sau conversație (6 săgeți sau 3 săgeți pentru Matcheplay) până când
runda se termină.
Urmărind fiecare tragere, arcașul ar trebui să ajusteze ținta tactilă bazată pe
informațiile supervizorului, astfel schimbând poziția capătului țintei tactile
de pe mână sau punctul de contact. În orice caz, în afară de a afirma
rezultatul tragerii, supervizorul nu poate să asiste la aceste modificări.

3 JUCĂTORII
Pentru a practica acest sport ai nevoie de o singură persoană, arcașul. Acesta
se va poziționa cu ajutorul ghidului și va trage săgeți în țintă prin propriile
abilități și puteri.
Față de alte sporturi, acesta este un sport individual în care rezultatele
depind doar de sportivul care practică acest joc.

4 REGULI
Acest sport este pe cât de ușor de explicat pe atât de greu de jucat. Arcașul
trebuie să folosească arcul ca să tragă cu săgeata în țintă. Acesta trebuie să
calculeze și să estimeze poziția pe care ar trebui să o aibă când țintește.
Arcașul obține mai multe puncte dacă ținta este lovită în mijloc și mai puține
dacă ținta este lovită în marginile exterioare.
Numărul punctelor obținute este stabilit pentru fiecare jucător.

5 SIGURANȚĂ
Nici o dată să nu țintești casa vecinului!
Ținta trebuie să se afle într-un loc unde nu sunt alte clădiri sau grupuri de
oameni.
Folosește un opritor de săgeți bun sau găsește alt loc.
Trage numai când ținta este liberă!
La ce se face referire prin asta: lasă săgeata să zboare doar când nimeni nu
este în fața ta. Chiar și când cineva stă în depărtare la stânga sau la dreapta.
Atâta timp cât el este în fața ta, nu trebuie să încordezi arcul și să dai drumul
la săgeată. Dacă ai deficiență vizuală și te pregătești să tragi, te rog
avertizează oamenii din jurul tău.
Accidentele se întâmplă repede și deseori acasă. Trebuie să ai grijă de tine și
de cei din jur.

6 CONCLUZIE
Tirul cu arcul poate fii un sport provocator care îmbunătățește concentrarea,
precauția și abilitățile de coordonare. Practicarea acestui sport te va face să
te simți mai în siguranță si vei avea mai multă dexteritate.
Acest sport necesită un camarad care va fi cu tine să te ajute să-ți iei poziția,
să amplasezi ținta și să aduni săgeți. Prin urmare, vei fi capabil să-ți
îmbunătățești prietenia cu persoana care te ajută și să fii un arcaș bun.

BEEP BASEBALL
Baseball este un sport de echipă, unde 2 echipe de atacanți și aparare joacă
unii împotriva celorlalți. Cele 2 echipe iau pe rând ambele roluri. Aruncătorul,
care face parte din echipa apărătorilor începe jocul aruncând mingea. Alt
jucător din echipa atacanților țintește să lovească mingea cu o bâtă.
Principalul obiectiv al atacanților este să lovească și să trimită mingea cât
mai departe posibil pentru a oferi destul timp pentru echipă (și pentru cel
care lovește mingea) să alerge o tură de teren invers acelor de ceasornic,
atingând cele patru baze și plăcuța casă - locul unde începe runda. La
începutul jocului, primul jucător din echipa atacanților trebuie sa atingă cel
puțin prima bază în siguranță pentru a avea șansa să facă un tur de teren
ulterior.
Obiectivul apărătorilor este să prevină completarea turelor de către echipa
atacanților. Pot să facă acest lucru, aruncând mingea în așa fel încât
atacantul să acumuleze 3 strike-uri (greșeli) sau atingând un alergător cu
mingea sau prin prinderea mingii înainte ca un alergător sa ajungă la bază. O
bază poate fi ocupată în același timp doar de un singur alergător.
Echipa care completează cele mai multe run-uri (tururi) câștigă.
Beep baseball este o versiune alternativă a baseball-ului care se joacă cu o
minge care bipăie - de aici și numele. La acest joc, ca și la baseball joacă două
echipe: echipa batterilor ( a atacanților) și echipa fielderilor (apărătorilor).
Beep baseball este un joc complet diferit creat pentru jucători cu deficiențe
de vedere. Aruncătorul, prinzătorul și lovitorul sunt în aceeași echipă, lucrând
împreună, având ca obiectiv ca lovitorul să lovească mingea. Aruncătorul care e văzător- stă la 6 metri de punctul principal și aruncă spre traiectoria
lovitorului după ce îl avertizează spunând („pe locuri, fiți gata, minge”).
Prinzătorul este de asemenea văzător. Lovitorul are patru balansări și o șansă.
În echipa apărătorilor sunt de asemenea unu sau doi jucători văzători numiți
“supervizori”, care strigă un număr care indică zona în care a aterizat mingea.
În loc de patru, sunt două baze (prima și a treia), care emit fiecare un semnal
sonor și ies din pământ ca “stâlpi moi”. Un joc durează șase reprize și patru
lovituri, în jur de 90 de minute. Pe lângă supervizori, prinzători și lovitori,
toată lumea care nu este oarbă este legată la ochi pentru a asigura un joc
corect indiferent de nivelul deficienței vizuale.

1 MATERIALE
Jocul se desfășoară afară pe un teren cu iarbă - dar echipat, se poate juca de
asemenea pe orice teren de sport în aer liber. Sunt necesare baze speciale
care emit semnale sonore de 1,5 metri înălțime, care au de obicei interior de
spumă cu aparate care le face să bâzâie constant. Persoanele sunt legate la
ochi ca să asigure fair play-ul și jocul este cu mingi supradimensionate, moi,
care bipăie.
Cerințele standard de bază sunt următoarele:
-bazele trebuie plasate la 30 de metri de punctul principal și la 3 metri de
teritoriul de fault - prima și respectiv a treia linie de bază;
- ÎNĂLȚIME: 112 centimetri minim -137 centimetri maxim;
- DIAMETRU: 20 centimetri + sau – 2 centimetri;
-FORMA: la fel din cap până în picioare;
- GREUTATE: 2 kilograme maxim;
- MATERIALUL DE ACOPERIRE: vinil (prima opțiune ) pânză (a doua opțiune);
- LOCAȚIA DISPOZITIVULUI DE SUNET: central, 91 de centimetri deasupra
solului + sau – 4 centimetri;
- FRECVENȚA SUNETULUI: variabilă.
- NIVELUL SUNETULUI (INTENSITATE) : mediu (ajustabil);
- APARATE DE REZISTENȚĂ LA VÂNT: magneți sau orice alt mijloc proiectat și
acceptat de NBBA.

2 PERSONAL
Oficialii jocului sunt arbitrul principal si unul sau doi arbitrii de teren. Orice
arbitru poate să ordone unui jucător, antrenor, însoțitor de echipă, spectator
sau celorlalți oameni să facă sau să se abțină să facă ceva care afectează
respectarea regulilor sau buna desfășurare a jocului și să aplice sancțiunile
prevăzute pagina 22- 25. Printre alți oficiali ai jocului pot fii incluși persoana
care ține scorul, operator de bază ( opțional) și judecător de bază. Dacă nu
este valabilă o persoană care nu are nici o legătura cu nici una dintre echipele
care joacă, persoana care ține scorul o să fie din partea echipei gazdă.
Operatorul de bază este o persoană care aprinde sunetele bazelor când este
nevoie. Pe lângă oficiali, în cazul unui eveniment mai mare trebuie să fie
disponibile și serviciile medicale.

3 JUCĂTORI
În echipa fielderilor (echipa defensivă) sunt 6
jucători care sunt legați la ochi și unu sau doi
supervizori care văd. În echipa batterilor,
pitcher-ul (care arunca mingea) și
prinzătorul sunt văzători, atacanții sunt
legați la ochi.

4 REGULI
Există un aruncător, un atacant și apărător. Lovitorii aleargă către o bază
după ce lovesc mingea. Dar este o diferență sesizabilă față de baseball,
începând cu echipamentul, terenul până la modul de joc.
Sportul este numit după mingea în sine, o minge modificată moale
redimensionată, care include o sonerie care bipăie de trei ori pe secundă.
Aruncătorul, prinzătorul și lovitorul sunt în aceeași echipă, lucrând împreună,
având ca scop lovirea mingii de către lovitor. Aruncătorul - care e văzător- stă
la 6 metri de punctul principal și aruncă spre traiectoria lovitorului după ce îl
avertizează spunând („pe locuri, fiți gata, minge”). Prinzătorul este de
asemenea văzător. Lovitorul are patru balansări și o șansă.
Pentru a lovi mingea atacatorul trebuie să stea între prima și a treia linie de
bază - ca în baseball- dar de asemenea trebuie să se deplaseze peste marcajul
de 12 metri. Odată ce un jucător lovește o minge corect, două lucruri se
întâmplă în același timp: un arbitru acționează un comutator într-o direcție
aleatorie pentru a activa bâzâitul în prima sau a treia bază- stâlp de 121 cm
înălțime aflat la 30 de metri de punctul principal – indicând în ce direcție
trebuie să alerge atacatorul.
Între timp, un supervizor care vede terenul strigă numărul zonei de unde a
fost lovită mingea. Cei șase apărători folosesc informația și bipăitul mingii în
încercarea de a o prinde:
un proces care cuprinde multă implicare și comunicare pentru a evita
coliziunile. Trebuie securizată mingea înainte ca alergătorul să atingă
baza. Dacă alergătorul atinge baza primul este un run (tur de teren).
Când atacantul lovește mingea, un operatorul de bază aprinde una din cele
două baze (prima sau a treia) pentru atacant să alerge. Dacă acesta atinge
baza înainte ca un apărăor să ridice mingea, echipa ofensivă înscrie un run
(tur). Atacatorul are patru încercări să lovească mingea, înainte să fie
eliminat. Dacă mingea ajunge dincolo de cele două linii de bază sau nu
ajunge la cel puțin 12 m este fault și se numără ca lovitură, cu excepția
cazului în care este a patra lovitură potențială și atacatorul doar se
balansează din nou.
O minge “moartă” nu trebuie să fie atinsă. Dacă este atinsă, se spune că este
înapoi în joc și out-ul trebuie înregistrat.

Supervizorul sau supervizorii strigă un număr pentru a semnala în ce parte a
terenului trece mingea. În general mijlocul terenului de afară este numerotat
cu 6 și ambele părți, stânga și dreapta sunt numerotate de la 1 la 5 in oglindă.
Supervizorul nu trebuie să spună nimic, în afară de regiunile numerotate de
pe teren și doi supervizori nu pot striga în același timp. În oricare dintre
cazuri, se punctează un run (tur). Apărătorii se îndreaptă spre acea zonă și
ascultă unde este mingea în mod special, de obicei aceasta se aruncă pe
pământ ca să se audă. Când un apărător ridică mingea înainte ca atacatorul
să atingă baza, atacatorul este eliminat. În puținele cazuri, în care un apărător
prinde mingea în timp ce e în aer, înainte sa atingă pământul sau alte
obiecte, partea cealaltă este automat eliminată și urmează următoarea
jumătate de repriză. Supervizorul de asemenea trebuie să urmărească ca
nimeni să nu să se intersecteze.

5 SIGURANȚA
Acest joc poate fi periculos să fie jucat fără antrenamentul potrivit care
include aruncatul, lovitul și prinderea unei mingi și alergatul legat la ochi.
Când este vorba despre evenimente recreative și începători care încearcă
jocul este important să se investească timp să învețe regulile jocului, să se
acomodeze cu locul de desfășurare, cu direcțiile bazelor și pentru echipe să
exerseze comunicarea, în special pentru apărători când încearcă să prindă
mingea. În plus implicarea voluntarilor văzători și jucătorilor experimentați în
eveniment asigură siguranță. Asistență medicala ar trebui să fie disponibila în
caz de accidentări.

6 CONCLUZIE
Acesta este un joc excepțional de echipă care poate întări puternic legătura
dintre jucători și poate favoriza integrarea socială dintre văzători, orbi și
oamenii cu deficiențe vizuale. Acest joc îmbunătățește abilitățile de
comunicare și cooperare ca nevoie de comunicare constantă între coechipieri
pentru a câștiga puncte fără să te lovești, alergând. În timp ce scopul jocului
este de a aduna puncte, rolul principal este de distracție, bucurie de o
activitate socială și fericirea de a face sport.

BOWLING
Bowling-ul, numit și tenpins, este un joc în care o minge grea este rostogolită
pe o bandă lungă și îngustă către un grup de obiecte cunoscute sub numele
de popice. Scopul este de a doborî mai multe popice decât un adversar.
Bowling-ul este o activitate distractivă în interior care poate fi savurată într-o
ieșire de vineri seara cu prietenii sau într-o după-amiază ploioasă de
duminică cu nepoții.
Bowlingul de către persoane nevăzătoare nu este doar posibil, ci este și foarte
competitiv. Sportivii nevăzători și cu deficiențe de vedere pot concura la
bowling prin una dintre cele două metode adaptative: ghidare vizuală sau
șină de ghidare.
Este ușor de adaptat pentru persoanele care se confruntă cu pierderea
vederii. Adaptările unui orb pentru bowling include: marcarea tactilă a
mingilor de bowling, instruirea unei persoane în calitate de chemator și
utilizarea unei șine de bowling oarbă. Deoarece mulți jucători de bowling
dețin propriile mingi, mingile de bowling pentru orbi pot fi marcate cu
bandă tactilă sau cu zgârieturi specifice. Mingea lor poate fi apoi identificată
când apare la întoarcerea mingii.

1 MATERIALE
Loc de joacă
Jocul se joacă în interior pe benzi din lemn sau sintetice cu dimensiuni
maxime de 19,17 metri lungime și 107 centimetri lățime. Suprafața, acoperită
cu lac sau material de tip plastic, trebuie să fie lipsită de caneluri continue.
Distanța de la linia de fault, dincolo de care jucătorul nu poate aluneca atunci
când trimite mingea, până la centrul locului pe care se află vârful este de 18,3
metri. Apropierea de linia de fault are o lungime minimă de 4,6 metri.
Popicele
Popicele au o înălțime de 38 de centimetri și sunt aranjate într-o formațiune
triunghiulară cu vârful sau știftul nr. 1 în capul formației îndreptat către
bowler. Centrul popicelor este la 30,5 centimetri unul de celălalt. Popicele au
interiorul din lemn laminat acoperit cu un strat de plastic. Greutatea variază
între 1,6 și 1,7 kilograme.
Minge
Mingea este dintr-o compoziție nemetalică - fie cauciuc dur, poliester sau
uretan - cu o circumferință de 68,6 centimetri și o limită de greutate de 7,3
kilograme. Nu există o greutate minimă.

Șina de ghidare
Șinele de ghidare pot ajuta cu abordarea, precum și cu aruncarea. Aceste șine
metalice tubulare ușoare sunt ușor de montat și pot ajuta să direcționeze
către popice. Sunt simplu de asamblat, dezasamblat și depozitat. Greutatea
mingilor de bowling ține șinele de ghidare în poziție și pot fi utilizate în orice
centru de bowling fără a afecta benzile sau a interfera cu funcționarea
echipamentului automat de bowling. Șinele merg pe lângă apropierea de
zona de bowling și se extind înapoi de la linia de fault în zona spectatorilor, în
funcție de faptul dacă bowler-ul este stângaci sau dreptaci. Persoana care
joacă se deplasează cu o mână de-a lungul șinei de ghidare, în timp ce
eliberează mingea cu cealaltă, ținând evidența locației sale de pornire în
raport cu șina de ghidare. Deoarece șina de ghidare este poziționată să ruleze
drept de-a lungul primei plăci în afara lățimii benzii, persoana jucătoare
poate spune dacă mingea este eliberată în centrul benzii sau pe o margine.

2 PERSONAL
Arbitru de popice
Pentru a ajuta bowler-ul (persoana care joacă) care este orb sau cu deficiențe
de vedere, este necesar ca o persoană cu vedere să strige unde a lovit mingea,
câte popice au fost doborâte și să indice popicele care au rămas. Arbitrul îi
spune jucătorului orb sau cu deficiențe de vedere să arunce următoarea
minge sau cum să modifice aruncarea.

3 JUCĂTORI
Sportivii vor fi clasificați B1, B2 sau B3. Sportivii din B1 și B2 au cele mai
severe deficiențe de vedere. Jucătorii B1 și B2 trebuie să aibă un asistent care
să treacă mingile de bowling și să ofere sfaturi verbale. Jucătorii B3 pot avea
și ei un asistent, dar jucătorii trebuie să ia singuri mingile. Jucătorii B1 trebuie
să poarte și ochelari de protectie. Puteți practica acest sport atât singur
pentru recreere, cât și în echipă pentru competiții sportive. O echipă are
nevoie de cel puțin trei jucători nevăzători pentru a se califica ca echipă de
bowling de nevăzători.

4 REGULI
Zece cadre alcătuiesc un joc de zece popice. Sunt permise două livrări
(aruncari cu minge) pe cadru, obiectivul fiind de a doborî toate popicele
primul pentru un strike ( o aruncare). Dacă după aruncarea inițială rămân
popice, popicele căzute sunt îndepărtate și este permisă o a doua livrare. O
rezervă este înregistrată dacă toți pinii rămași sunt dărâmați. La prima
aruncare, un split poate avea loc atunci când două sau mai multe popice
rămân în picioare, despărțite de cel puțin o popica căzută. Dacă se pășește
dincolo de linia de fault este fault și pierzi toate popicele doborâte la acea
aruncare. Există jgheaburi scufundate de fiecare parte a benzii; o minge care
cade într-una dintre acestea este o minge de jgheab și este în afara jocului,
ceea ce duce la pierderea unei aruncări.
Un strike și un spare sunt 10 popici, plus popice extra obținute la următoarele
două (după un strike) sau una (după o rezerva). Dacă jucătorul înregistrează
două lovituri în succesiune (un dublu), el numără 20 de popici în primul cadru
plus numărul de popice pe care le doboară la prima sa livrare în al treilea
cadru. Un joc perfect este de 300 de puncte și constă din 12 lovituri
consecutive, cu două livrări suplimentare permise în cel de-al 10-lea cadru sau
final (unul suplimentar după o rezervă).

5 SIGURANȚĂ
Pentru a asigura siguranța participanților în timpul jocului de bowling, echipa
de personal va trebui să fie informată cu privire la ieșirile de urgență ale
clădirii în care se desfășoară activitatea. De asemenea, echipa de staff va
trebui să supravegheze jucătorii și asistenții acestora în timpul meciului
pentru a nu se accidenta și pentru a evita eventualele evenimente neplăcute.

6 CONCLUZIE
Bowling-ul este o activitate fantastică pentru persoanele cu toate abilitățile,
iar bowling-ul ăpentru orbi s-a dovedit a fi foarte popular cu ajustări minime.
Persoanele nevăzătoare pot concura împotriva celor văzători folosind un
ghidaj văzător sau șine de ghidare. Bowling-ul a fost folosit de generații
pentru a face exerciții, a se relaxa, a socializa și a se distra și rămâne popular
și astăzi.

BOWLS
Bowls este o varietate a jocului Boules (varianta italiana, Boccia) care are
originea inițială antică sau preistorică. Variantele din Grecia Antică sunt
consemnate că implicau aruncarea obiectelor luminoase (precum pietre
plate, monede sau mai târziu bile de piatră) cât mai departe cu putință.
Aspectul de a arunca bilele pentru a ajunge cât mai aproape de țintă datează
din timpul Romei Antice. Acest joc a fost răspândit în Galia de soldați și
marinari. O piatră funerara de origine romană din Florența ilustrează oameni
jucând acest joc, aplecându-se pentru a-și calcula punctele.
Jocul de Bowls este în general jucat pe o suprafata întinsă, pătrată, bine
nivelată de gazon sau pe un teren de bowling verde care este împărțit în
culuare paralele numite alei. În cea mai simplă competiție, individuală, unul
dintre cei doi oponenți aruncă cu banul pentru a vedea cine câștigă un
covoraș(,,mat”) și începe un segment de competiție (în termenii de bowling,
un ,,end”), fixandu-și covorașul și aruncând jack-ul la capătul celălalt al
terenului care servește drept țintă. Odată ce s-a oprit, jack-ul este aliniat în
centrul terenului și jucătorii aruncă pe rând cu bilele de bowls de pe covoraș
către jack și astfel se construiește ,,head-ul”.
O bilă poate ieși din limita terenului în traseul ei, dar trebuie să se oprească în
teren pentru a rămâne în joc. Bilele care ajung în șanț sunt scoase din joc, cu
excepția celor care au ,,atins”jack-ul în drumul lor. Acestea sunt marcate cu
cretă și rămân în joc chiar dacă ajung în șanț. Similar, daca jack-ul este
împins în șanț rămâne în joc doar dacă nu depășește limitele și se repetă
jocul conform regulilor internaționale în care jack-ul este repoziționat în
mijlocul terenului și se continuă. După ce fiecare competitor și-a aruncat
toate bilele (patru pentru fiecare în jocul individual și în perechi, trei în jocul
cu trei persoane și două pentru cel în patru), distanța dintre cele mai
apropiate bile de jack este determinată( jack-ul s-a deplasat) și punctele,
numite ,,shots”, sunt date fiecărui jucător care are bila de bowl mai aproape
de jack decat cea a oponentului. De exemplu, dacă un competitor a aruncat
doua bile mai apropiate de jack decat cele ale oponentului, atunci va primi 2
,,shots”. Exercițiul este repetat apoi pâna la următorul final, un joc de bowl
având în general 21 de finaluri.
Jocul de Lawn bowls este jucat pe iarbă și variațiile de la un teren la altul
acoperite cu gazon sunt comune. Gazonul vine în toate formele și mărimile,
cele mai comune fiind: ,,cel rapid”, ,,cel încet”, ,,mica coroană”, ,,marea
coroană”.

Jocul de bowls se joacă în general cu voie bună, chiar și la cel mai
profesionist nivel, cunoștiințele oponentului, succesul și tentativele de ratare
fiind normale. Chiar dacă acest joc fascinant și plin de tact a circulat timp de
secole, abia în 1959 a început să se desfășoare și pentru nevăzători, în Scoția.
În prezent, se folosește ,,metoda ceasului”. Marcatorul (,,marker-ul”), care este
așezat mai departe de jack, indică celor de pe covoraș sub ce unghi și la ce
distanță față de jack a ajuns bila. Jack-ul este centrul ,,ceasului”. Deci ora 6 va
fi în față, iar ora 12 în spate, celelalte poziții fiind conform ,,ceasului”. Folosind
inidicațiile date de ,,marker”, jucătorul poate să-și faca o imagine de
ansamblu imaginară a ,,head-ului” (zona din jurul jack-ului), știind exact
poziția fiecărei bile.
Singura mică excepție făcută pentru jucătorii nevăzători este o bandă albă
subțire centrată, care este așezată sub covoraș și este fixată de ambele
margini ale acestuia. Aceasta ajută aruncătorul să își dea seama de unghiul
sub care să arunce spre teren.

1 MATERIALE
Cum am spus mai sus, de
septembrie jocul este jucat în
Pentru concurenții de bowls
hobby, se poate juca afară, pe

la începutul lunii mai până la finalul lunii
aer liber, pe iarbă, iar în restul anului înăuntru.
există un teren special, dar dacă este doar un
orice suprafață cu iarbă.

Echipamentul necesar de care ai nevoie:
Bile de bowls
Îmbracaminte pentru bowls
Încălțăminte pentru bowls
Geanta pentru bowls
Grip-uri de bowls
Mănușă
Diferite accesorii de bowls
Apoi, dacă este jucat în interior, există covorare special realizate din iarbă
artificială precum și covoare special concepute.

2 PERSONAL
Precum în fiecare sport, de asemenea și în Bowls, mai ales când este vorba de
atleți cu deficiențe de vedere, este necesar personal adițional. Arbitrii sunt
obligatori la orice tip de meci, urmărind și decizând punctele și greșelile. Vor
mai fi un doctor și personal medical. În afară de ei, fiecare dintre competitori
are însoțitorul său pentru a-l ajuta să ajungă la locul de unde bilele sunt
aruncate și pentru a-i explica unde și cum să arunce. Firește că în aceste
echipe sportive este nevoie de un antrenor care sa conducă și să antreneze
echipa.

3 JUCĂTORI
Cel mai mic număr de participanți este 4.
Astfel, echipele constau din patru participanți fără a exista reguli pentru o
balanță a genurilor. Echipa poate avea maximum 8 jucători pe listă. Din
echipe pot arunca patru persoane (4) în primul joc și apoi un nou set de
jucători în jocul următor. Noul set de jucători poate consta dintr-un (1) bowler
nou sau patru (4) bowler noi.
Pregătirile pentru meciurile oficiale sunt reprezentate de antrenamente
prealabile, jocul cu prietenii în parcuri, pentru ca echipa să câștige
omogenitate, experiență pentru a concura cu alte echipe.

4 REGULI

Cluburile de bowl pentru nevăzători și pentru persoanele cu deficiențe de
vedere nu pot funcționa fără sprijinul voluntarilor văzători, prin urmare
întotdeauna este nevoie de voluntari la cluburile locale și cu siguranță merită
să vă interesați dacă doriți să deveniți voluntar.
Este un joc plin de tact, care implică același teren ca și cel pentru jucătorii
văzători, precum și aceleși bile, haine și echipament.
Jocul de Bowls pentru persoanele nevăzătoare și pentru cei cu deficiențe de
vederere respectă regulile Asociației Engleze de Bowls cu mici schimbări.
Una dintre aceste variante este utilizarea unei benzi subțiri sau a unei sfori
care se întinde de la un șanț la altul de-a lungul centrului benzii, permițând
bowlerului să determine mai bine unghiul în funcție de distanța necesară.

Când jack-ul (mingea mai mică) se oprește, este mutată pe aceasta bandă și
ajutorul trebuie să informeze jucătorul despre distanța de la jack la covoraș.
Odata ce bila s-a oprit, distanța dintre ea și jack se măsoară. Ajutorul trebuie
să-i spună jucătorului poziția bilei în raport cu jack-ul, folosind acele
ceasornicului; de exemplu, ora 12 ar însemna că bila se află în spatele jackului.
Toți jucătorii trebuie să stea în spatele jack-ului sau al covorașului pentru a
nu distrage atenția jucătorilor, iar observatorii trebuie să păstreze tăcerea.
Jocul mai precizează că, în afară de corzile de centrare, nu trebuie folosite
alte ajutoare mecanice vizibile.
Jucătorii cu experiență nevăzători și cu deficiențe de vedere sunt extrem de
împliniți. Cu siguranță, cel mai bun meci din lume este chiar unul împotriva
celor mai buni jucători văzători de bowl la nivel de club.

5 SIGURANȚĂ
În orice sport există reguli de siguranță și ar trebui respectate pentru a evita
consecințe nedorite sau accidentări atât ale jucătorilor cât și publicului. Care
sunt măsurile de siguranță pe care avem nevoie să le aplicăm în jocul de
bowl?
Acestea sunt câteva recomandări care pot fi urmate cu privire la tehnicile de
joc adecvate pentru a reduce accidentările:
Ridicați mingea cu ambele mâini.
Folosiți pantofi de bowl corespunzători.
Nu pășiți pe teren în timpul meciului.
Așteptați ca bilele să se întoarcă.
Joacă în mod etic.
Joacă pentru a câștiga, iar dacă pierzi fii demn.
Fairplay-ul este întotdeauna cheia unui joc de succes.

6 CONCLUZIE
De ce persoanele cu deficiențe de vedere ar trebui să înceapă să joace bowl în
comunitatea ta? Pentru că:
Majoritatea oamenilor au venit la bowl de la alte sporturi competitive,
deoarece bowlul le oferă posibilitatea de a continua bucuria competitivității
și aspectele sportului de echipă.

Persoanele cu diferite niveluri de pregătire au putut participa și să se bucure
de eveniment datorită bowl-ului.
Mulți oameni au avut stereotipuri negative despre bowl (care sunt, de
asemenea, larg răspândite în societate) care nu puteau fi anulate decât
printr-o experiență directă, cum ar fi o funcție socială sau o introducere la un
joc de bowl din partea unui prieten/vecin.
Mulți oameni s-au descris drept bowleri în sensul că se află într-o situație în
care și-au dat seama că „cei din afară” nu înțeleg și privesc cu dispreț ceea ce
fac și cea ce le place.
Participanții la bowl, la fel ca membrii multor alte sporturi și activități
minoritare, au crezut uneori că non-bowlerii nu au înțeles sau apreciat
beneficiile bowlului. Într-o oarecare măsură, acest lucru le-a consolidat
identitatea de „bowleri” și a generat un sentiment de solidaritate cu ceilalți
membri, care poate fi o resursă excelentă pentru organizații atunci când este
gestionat corespunzător.
Bowl-ul este un sport cu anumite caracteristici unice, inclusiv capacitatea de
a oferi oportunități de participare persoanelor de toate vârstele și condițiile.
Bowl-ul oferă mai multe posibilități de formare a relațiilor sociale și a
prieteniilor, care contribuie la bunăstarea generală.
Rezultatele sondajului au indicat că cele mai importante motivații pentru
implicarea în bowl sunt sentimentul de camaraderie și apartenență care
provine din a fi membru al unui sport de echipă, precum și legăturile sociale
pe care le oferă bowl-ul, ambele fiind mai mari pentru femei decât pentru
bărbați.
În plus, această activitate vă oferă o varietate de beneficii mentale și fizice
care vă pot îmbunătăți viața de zi cu zi.
Bowl-ul promovează prietenii de lungă durată, care sunt de obicei un element
important al rețelei de sprijin social pentru persoanele învârstă care și-au
pierdut un însoțitor.
Bowl-ul poate oferi un cadru distractiv, prietenos cu familia.
Bowl-ul permite jucătorilor cu abilități fizice variate să concureze unul
împotriva celuilalt într-o oportunitate de participare sportivă integrată.
Starea de sănătate fizică și mentală nu diferă în funcție de nivelul de
activitate (cu excepția bowlierilor care participă la mai mult de 20 de ore pe
săptămână raportând o sănătate fizică mai bună), ceea ce înseamnă că orice
nivel de implicare în bowl este util atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru
cea mentală.

ȘAH
Șahul este unul dintre cele mai vechi și cunoscute jocuri de masă, fiind jucat
de doi oponenți pe o tablă în carouri cu piese special construite de culori
contrastante, de cele mai multe ori alb și negru. După ce Albul muta primul,
jucătorii mută rând pe rând în conformitate cu regulile prestabilite, fiecare
având scopul de a aduce piesa principală a adversarului, Regele, în sah-mat, o
poziție în care este imposibil să se evite capturarea.
Șahul a fost inițial dezvoltat în India in secolul al VI-lea și s-a răspândit din
Asia până în Orientul Mijlociu și Europa până în secolul al X-lea. Șahul a fost
numit ,, jocul regal” cel puțin din secolul al XV-lea datorită popularității lui în
rândul nobilimii. Regulile și design-ul au evoluat gradual până când au atins
standardele de astăzi la începutul secolului al XIX-lea. Șahul, inițial o formă
de distragere intelectuală preferată de cei din înaltele case ale societății, a
cunoscut o creștere a popularității de-a lungul secolului al XX-lea, pe măsură
ce jucătorii profesioniști sponsorizați de stat s-au luptat pentru un titlu de
campionat mondial recunoscut oficial și premii mai bogate în turnee.
Turneele de șah, jocurile prin corespondență poștală și șahul pe internet sunt
în prezent populare în rândul bărbaților, femeilor și copiilor din întreaga
lume.
Există mai multe variante de șah, fiecare dintre ele modificând una sau mai
multe reguli de șah. Pe de altă parte, șahul legat la ochi nu este o variație și
toate regulile unui joc standard de șah se aplică, cu excepția unor aspecte.
Șahul legat la ochi este exact așa cum sună: unul (sau ambii) jucători este fie
legat la ochi, fie nu poate vedea tabla sau piesele. În loc de a muta piesele, ca
de obicei, se folosește notația de șah pentru a comunica mișcările. Acest lucru
implică faptul că jucătorul orb trebuie să mențină o localizare mentală a
întregii table și a tuturor pieselor de-a lungul jocului!
Desigur, acest lucru nu este ceva ce un jucător de șah îl poate dobândi rapid
și necesită un efort semnificativ și talent. Mulți profesioniști legați la ochi
cred că învățarea abilităților de șah legat la ochi te poate ajuta în jocurile tale
obișnuite, deoarece îți va îmbunătăți gradul de conștientizare general al
tablei și capacitatea de a recunoaște modele și strategiile. Logica este solidă:
dacă poți îndeplini aceste sarcini și poți juca un joc întreg în timp ce ești
legat la ochi, imaginează-ți cât de ușor este să joci un joc când poți vedea
tabla!

1 MATERIALE
Tabla de șah este formată din 64 de pătrate care are următoarele modificări:
Măsoară cel puțin 20 cm pe 20 cm,
Are pătrațele negre ușor ridicate,
Să aibă o deschidere de siguranță în fiecare pătrat,
Cerințele pentru piese sunt:
Toate sunt prevăzute cu un cui care se potrivește în deschiderea de fixare a
plăcii,
Toate sunt de design Staunton, piesele negre fiind special marcate.
Ca rezultat, jucătorii pot determina dacă piesa se află pe un pătrat alb sau
negru atingând pătratele ridicate sau coborâte. Ei pot spune dacă o piesă este
un pion, turnă, episcop, cavaler, regină sau rege atingând forma acesteia.
Contactul cuiului pe piese ajută jucătorul să facă distincția între piesele albe
și cele negre. Drept urmare, jucătorul are o imagine mentală clară a poziției
sale pe tablă. Acum este pregătit să înfrunte orice adversar, văzător sau nu.
După fiecare mișcare, persoana cu deficiențe de vedere trebuie să proclame
mișcarea cu voce tare, astfel încât adversarul său să fie conștient de acțiune.
Jucătorul cu probleme vizuale scrie mișcările în Braille sau le înregistrează pe
un magnetofon în loc să le înregistreze pe o foaie de scor.
În plus față de tabla de joc personalizată, jucătorii au nevoie de un ceas de
șah cu sunet care indică jucătorilor timpul rămas din joc. Acest ceas este
necesar, deoarece anunță persoana cu deficiențe de vedere despre starea
jocului și timpul rămas pentru runda de joc.

2 PERSONAL
Pentru acest sport este nevoie de o persoană cu rolul de observator, care să
urmărească mișcările jucătorilor și să se asigure că aceștia respectă regulile
jocului.
Este important ca observatorul să puncteze și să se alăture juraților în cazul
unei competiții
Juriul are rolul de decizie în cazul unei runde de șah. Ei decid câștigătorul și
determină ce meciuri se vor juca în competiție.
Jocurile jucate și câștigătorii sunt monitorizați
de o persoană care punctează clasamentele și
schimbă pozițiile concurenților, de fiecare
dată când juriul ia decizia.

3 JUCĂTORI
Șahul nu este un joc individual. Nu ești singura persoană, în jocul de șah,
trebuie să joci împotriva unui/adversar. Doi jucători concurează: unul
împotriva celuilalt, iar scopul este de a captura regele adversarului.

4 REGULI
Conform legilor FIDE ale șahului:
În urma consultării cu arbitrul, organizatorul va avea autoritatea de a
implementa următoarele reglementări în conformitate cu condițiile locale.
Într-un joc competitiv de șah care implică jucători văzători și cu handicap
vizual (orbi), fiecare jucător poate solicita utilizarea a două table, una pentru
jucătorul văzător și una pentru jucătorul cu deficiență vizuală.
Acest consiliu trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
cel puțin 20 cm pe 20 cm, cu pătratele negre ușor ridicate și o perforație de
siguranță în fiecare pătrat.
Piesele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
• toate trebuie să aibă un c care să se potrivească în deschiderea de fixare a
plăcii
• toate trebuie să aibă design Staunton, iar piesele negre trebuie să fie
etichetate în mod unic.
Reguli pentru a juca eficient
Pentru a face anunțul cât mai clar posibil, în locul literelor corespunzătoare
trebuie folosite următoarele nume, cu notația algebrică care trebuie utilizată:
A~Anna
B~Belia
C~Ceasar
D~David
E~Eva
F~Felix
G~Gustav
H~Hector
Rangurilor de la alb la negru li se atribuie numere cuprinse între 1 și 8.
Pe tabla jucătorilor cu deficiențe de vedere, o piesă este considerată atinsă
atunci când este scoasă din deschiderea de fixare.

O mutare va fi considerată executată atunci când:
1. În cazul capturării, piesa va fi scoasă de pe tabla jucătorului căruia îi este
rândul să se miște.
2. O piesă va fi plasată într-o altă deschidere de fixare.
3. Mutarea va fi anunțată.
Ulterior, vor începe și adversarii să facă anumite mișcări.
În ceea ce privește punctele 2 și 3, regulile normale sunt valabile pentru
jucătorul văzător.
Este acceptat un ceas de șah special construit pentru persoanele cu
dizabilități vizuale. Acesta trebuie să includă următoarele caracteristici:
• Un cadran dotat cu ace întărite, cu fiecare cinci minute marcate cu un punct
și la fiecare cincisprezece minute cu două puncte ridicate.
• Un steag care poate fi ușor de simțit. Trebuie avut grijă ca steagul să fie
aranjat astfel încât să permită jucătorului să simtă mâna minutelor în
ultimele cinci minute ale orei întregi.
Jucătorul cu deficiențe de vedere trebuie să mențină un scor în Braille sau de
mână sau să înregistreze mișcările pe un magnetofon.
O alunecare a limbii în anunțul unei mișcări trebuie reparată rapid și înainte
ca ceasul adversarului să înceapă.
Dacă pe cele două table apar poziții diferite în timpul unui joc, acestea
trebuie ajustate cu ajutorul controlerului și prin revizuirea scorurilor de joc
ale ambilor jucători. Dacă scorurile din două jocuri se potrivesc, jucătorul care
a scris mișcarea corectă, dar a efectuat-o pe cea incorectă trebuie să își
modifice poziția pentru a se potrivi cu mutarea din scorurile jocului.
Dacă apar astfel de diferențe și scorurile jocului nu sunt de acord, mișcările
trebuie retrase până la punctul în care cele două scoruri coincid, iar ceasurile
trebuie reajustate corespunzător.

5 SIGURANȚĂ
Jucătorul cu deficiențe de vedere are dreptul de a folosi asistența care va
îndeplini oricare sau toate următoarele sarcini:
Să ajute orice jucător să se miște pe tabla adversarului.
Mișcările ambilor jucători ar trebui anunțate.
Păstrează scorul jocului jucătorului cu deficiențe de vedere și pornește
ceasul adversarilor săi.

Numai la cererea acestuia, informează jucătorul cu deficiențe de vedere
despre numărul de mutări efectuate și timpul petrecut de ambii jucători.
Revendică jocul dacă timpul limită este depășit și notificați controlorul
dacă jucătorul văzător atinge una dintre piesele sale.
Efectuează procedurile corespunzătoare dacă jocul este anulat.

6 CONCLUZIE
Jocul de șah este un joc foarte provocator, deoarece trebuie să-ți amintești
mișcările făcute de tine și de adversarul tău. Trebuie să pregătești strategia
ofensivă și să anticipezi ce va face adversarul tău. În timpul jocului trebuie să
păstrați concentrarea, să antrenați creierul pentru a-l face cât mai productiv.
Să joci șah în întuneric îți va ascuți mintea și te va ajuta în viața de zi cu zi să
iei decizii rapide.

CĂȚĂRARE
Escalada pe stâncă, la fel că și drumeția, este o activitate de recreare
populară în sine. Noțiunile de bază ale escaladei pe stâncă sunt învățate
frecvent pe stăncile locale, unde cooperarea alpinismului, folosirea frânghiei
și sincronizarea necesitații controlului și ritmului sunt dobândite. Frânghia,
ancora artificială și carabina ( o buclă de metal sau un inel ce poate fi formate
într-o ancoră și prin care frânghia poate fi cărată) sunt utilizate în larg ca
măsuri de siguranță. Escalada în tensiune este o excepție deoarece liderul
este susținut de un sistem bine planificat de ancore și carabiniere prin care
trece coarda. Câțiva cățărători asistă în timp ce el/ea se deplaseează ușor
înainte pentru a pune altă ancoră și să continuie procedura.
Conform unui nou studiu, escalada de interior apare spre a produce o
”varietate unică” fizică, socială și psihologică de beneficii pentru persoanele
cu dizabilități, incluzandu-i pe cei cu tulburări de vedere.
Escalada pe stâncă și frânghie adaptată poate produce avantaje terapeutice
cum ar fi conexiunea cu comunitatea, creșterea încrederii și putere
musculară. Conform specialiștilor, aceste avantaje necesită investigații
vitoare.
Aceste descoperiri subliniază necesitatea unei cercetări mai aprofundate
asupra pericolelor fizice cu care se pot confrunta persoanele cu handicap care
participă la escalada pe stâncă și cu frânghia. De asemenea, există
posibilitatea de a avea probleme cu articulațiile, ligamentele, mușchii, nervii,
tendoanele și structurile care susțin membrele, gâtul și spatele. Oricum, cu
destul antrenament, echipament și managementul riscurilor, avantajele
escaladei pe stâncă și cu frânghia pentru persoanele cu handicap depășesc
pericolele de vătămare. Procedura escaladei pe stâncă și cu frânghia adaptată
necesită precauții de siguranță în plus înafară celor utilizate în escalada
tradițională, cum ar fi un sistem de rezervă cu doua sigurante pentru fiecare
alpinist. De exemplu: tehnica prinderii și menținerii tensiunii la capătul
frânghiei ce trece deasupra unei ancore sau către vârful peretelui, apoi în jos
până unde este legată de alpinist se numește asigurare. Căderile lungi sunt
ocolite atunci când alpinistul este în siguranță, iar aplinistul poate fi întors
treptat pe pământ.
Odată cu aplicarea acestor măsuri de siguranță suplimentare, dar și cu
pregătirea personalului sălilor de sport în privința celor cu dizabilități, rata
incidentelor majore sau al leziunilor este extrem de mică.

1 MATERIALE
În multe cazuri, singurul echipament necesar este o pernă sau un tampon pus
sub urcare în cazul unei căzături. De asemenea, creta și pantofii pentru
alpinism au o importanță majoră pentru fixarea de perete.
Sportul de escaladă poate fi practicat și în interior, dar cel mai des - afară. Un
ham, frânghii și sisteme de siguranță sunt folosite de alpinist să escaladeze o
suprafață înșurubată de stâncă cu asistența unui partener (sau asigurator) ce
ține frânghia. Escalada pe stâncă este sportul sau activitatea ce constă în
escalada suprafețelor stâncoase, deseori cu ajutorul frânghiilor și alte
echipamente. Obiectivul este cel de a ajunge la capătul sau în vârful unei
supafețe stâncoase sau a unei structuri. Acesta poate fi împlinit utilizând
echipament specific, însă totul depinde de dificultatea sau intensitatea
cățărării. Este un sport solicitant din punct de vedere fizic ce necesită
rapiditate și agilitate, dar și o tenacitate mentală pentru a parcurge o cățărare
sau o traversare. Poate fi riscant dar deseori acest lucru este văzut că și un
aspect pozitiv al experienței.
Există diferite forme de escaladare a stâncii, fiecare cu un set unic de
echipamente, mediu înconjurător și suprafață (suprafețe).
Bouldering
Bouldering-ul este o formă fundamentală de cățărare ce poate fi practicată
atât în interior cât și în exterior. Alpiniștii traversează pe pietre mici sau
bolovani utilizând mișcări scurte și fară cabluri sau hamuri. Adesea folosesc
rute cu o cota mai mică, dar conțin și numeroare rute grele și dificile. Rutele
sunt clasificate în 2 tipuri: cu un singur pas sau cu mai mulți. Escalada e un
traseu cu un singur pas care permite alpinistului să urce și apoi să coboare cu
ajutorul unui asigurător. Cel cu mai mulți pași conține mai mult decât unul
dintre aceste nivele.
Alpinismul cu frânghie și alpinismul cu plumb sunt exemple de alpinism
sportiv. Alpinismul cu frânghie presupune punerea unei frânghii ancoră la
vârful traseului prin care va fi trasată frânghia de cățărat. Alpinismul cu
plumb presupune un cățărător ce urcă și așează marcaje de-a lungul stâncii.
Alpinism tradițional
Alpinismul tradițional este comparat cu cel sportiv. Acesta necesită instalarea
șuruburilor de-a lungul peretelui de stâncă, iar odată ce cățărarea se termină,
tot echipamentul trebuie să fie înlăturat de pe zid. Nucile și camerele de
alpinism trebuie cărate de către alpinist tot timpul. Alpiniștii trebuie să
descopere cărarea și să securizeze echipamentul singuri, făcând din aceasta o
metodă mai solicitantă de alpinism.
Ustensile uscate
Ustensilele uscate constă în înserarea topoarelor
de gheață în fața stâncoasă în timp ce urci,
cu ajutorul crampoanelor în loc de pantofi
de alpinism. Conține frânghii, hamuri și
echipament sportiv de escaladă.

Escalada marelui perete
Escalada marelui perete utilizează lungi rute din mai mulți pași de-a lungul
stâncii verticale, ce necesită de multe ori - mai mult de o zi.
Rutele acestui tip de cățărare sunt mai înalte și prin urmare necesită mai mult
echipament de protecție. Împreună cu siguranțe, frânghii și hamuri,
echipamentul include de asemenea, o cască, cretă, pantofi de alpinism,
carabine și quickdraws.
Ajutorul cățărării este tehnica atașării echipamentului detașabil de-a lungul
stâncii iar apoi atașarea unei scări cu bandă pentru a urca. Această procedură
este repetată de a lungul rutei și este asociată cu escalada marelui perete.
Escalada alpină
Escalada alpină include urcarea către un vârf sau un pisc. Similară
alpinismului, include cățărarea pe stâncă, gheață, zăpadă și posibil traversării
unui ghețar cu un nivel ridicat al tehnicii.
Depinde de forma de escaladă, dar echipamentul general include:
•Hamuri
•frânghii
•sisteme de siguranță
•cască
•cretă
•pantofi de alpinism
•alergător
•bucla echipată
•nuci și camere de alpinism
•topoare de gheață
•crampoane

2 PERSONAL
Pentru această disciplină, atât pentru oamenii cu deficiențe de vedere cât și
pentru cei sănătoși, ar trebui să fie minim doi, unul ce escaladează și unul ce
vă asigura alpinistul. În cazul escaladării unei stănci artificiale într-o sală sau
o stâncă joasă, personalul de siguranță este pe pământ, dar în cazul unei
stânci mai înalte, rolul personalului de siguranță este jucat de ambiii
participanți. Trebuie respectate și tehnicile, nodurile, ancorele etc. Toate
acestea în ordine
sunt importante pentru o escaladă în siguranță și
coborârea de pe stâncă.

3 JUCĂTORI
Acest sport este individual dar uneori poate fi și de echipă. Depinde de
stâncă sau de perete și dacă participi într-o competiție sau escaladezi o
stâncă în natură. Dacă este o competiție sportivă de escaladare a unei stânci
artificiale sau a unui perete sau cățărare rapidă a stâncii sau a peretelui,
participă o singură persoană chiar daca există personal de securitate pentru
cățărările pe stânca verticală. Dacă este vorba de un hobby, atunci persoana
care escaladează trebuie să aibă cunoștințe maxime și experiență. Contrar,
acestora, ar fi bine ca persoana să nu fie singură în timpul escaladării.

4 REGULI
Unul dintre cele mai bune lucruri despre alpinism este în afară escaladei în
sine - toate persoanele grozave, deschise pe care le poți întâlni la această
activitate. Desigur, este o anumită etichetă, ce te face cu atât mai probabil să
te împrietenești cu ceilalți participanți. Urmează aceste reguli nescrise și vei
avea cu siguranță o escaladă genială. De asemenea, nu uita să faci totul mai
plăcut pentru cei ce escaladează în jurul tău.
ÎN PRIVINȚA CĂȚĂRĂRI EXTERIOARE:

NU LĂSA URME
Acesta ar trebui să fie de bun simț, dar chiar și așa, este important de notat.
La fel că și în orice altă aventură în aer liber, cum ar fi backpacking și
camparea, asigură-te că orice ai aduce la escalada ta, vei lua înapoi cu tine.
Nu lăsa dezastru în urmă și nu strica lucrurile pentru următoarele persoane
sau pentru mediul înconjurător natural.
FOLOSEȘTE CRETA DE CULOAREA STÂNCII
Dacă ai posibilitatea, documentează-te în legătură cu culoarea stăncii înainte
să o iei la drum astfel încât să poți aduce cu tine creta a cărei culoare se
aseamănă cel mai mult cu culoarea stăncii. Aceasta este o regulă nescrisă,
care depinde foarte mult de locație.
NU FOLOSI PREA MULTA CRETĂ
Ultimul lucru pe care l-ar vrea orice alpinist este ca piciorul sau degetele să
îi alunece din cauza că cineva înaintea lor a folosit prea multă cretă. Fi
respectuos și folosește doar cantitatea necesară.

FII DE AJUTOR ȘI ONEST, DAR NU TE SIMȚI OBLIGAT SĂ PREDAI
Dacă cineva are nevoie de puțin ajutor cu o problemă, iar tu știi cum să o
rezolvi, este un gest prietenos să îi oferi o sugestie sau două - dar nu te simți
de parcă ar trebui să îi ajuți să parcurgă procesul pas cu pas. Și niciodată, dar
niciodată nu îndrumă pe cineva în direcția greșită. Nu uita că alpinismul este
periculos.
AJUTĂ ÎNTR-O SITUAȚIE DE URGENȚĂ
Acest lucru ar trebui să fie înțeles de la sine deoarce ești o ființă umană
decentă, dar: în caz de urgență, fă-ți partea pentru ați ajuta colegii alpiniști.
NU GĂURI STÂNCA
Chiar dacă asta ar intra în categoria ”nu lăsa urme” și ar trebui să fie știută
fară a fi spusă, nu deteriora stânca naturală prin datul de găuri, chiar dacă o
escaladă pare să fie imposibilă. Chiar dacă așa ar fi lasă stânca așa cum e.
FII ATENT LA SUNETE
Ție s-ar putea să îți placă muzica dată la maxim astfel încât să te poți bucura
de piesele tale preferate, dar poate nu toți cei din jurul tău preferă asta.
Sau, poate că o fac, dar întreabă mai întâi.
NU BLOCA RUTELE
Nu rezolva anumite probleme de pe traseu prin blocarea rutelor. Lasă-i pe
ceilalți să urce pe trasee și rezolvă provocările împreună cu prietenii.
NU ÎI GRĂBI PE CEILALȚI
În timp ce aștepți pentru escalada ta preferată - sau oricare alta - nu îi grăbi
pe cei de pe stâncă, chiar dacă simți de parcă ar dura o veșnicie. Folosește
timpul pentru a-ți trasa traseul, vorbește cu ceilalți sau orice vrei tu, dar nu
deveni nerăbdător și încerca să grăbești pe cineva.
ÎNCEARCĂ LUCRURI
Dacă ești o persoană grozavă care este prietenoasă și săritoare la nevoie cu
siguranță vei strânge în jurul tău persoane de același fel, deci nu va trebui să
iți faci griji că te vei face de râs dacă încerci să faci ceva asupra unei
probleme și dai greș. Așa că distrează-te.

5 SIGURANȚĂ
În timpul competiției tu depinzi de tipul de stancă iar în acest context există
anumite reguli de conduită precum și cele de punctuaj/ dar pentru toate
escaladele se aplică următoarele reguli nescrise:
- Alpiniștii trebuie să rămână mai jos și în linie cu ancora de asigurare pusă
pentru a evita balansarea pendulului în timpul căderii.
- Nu traversa direct deasupra sau sub alți alpiniști pe perete. Alpiniștii nu ar
trebui să escaladeze deasupra, în spatele sau în jurul structurii peretelui.
Ce să nu faci în escaladarea stâncii în interior:
- nu începe să dai sfaturi fără să îți fie cerute în timp ce escaladează;
- nu bloca peretele în timp ce încerci să îți dai seama de ceva;
- nu intra în fața altor alpiniști.

6 CONCLUZIE
Destul de simplu, escalada stăncilor oferă câte puțin din tot. Deci dacă te
gândești să încerci ai făcut decizia corecta.
Crește puterea
Alpinismul îți antrenează antebrațele, picioarele, spatele și nucleul, așa că
este firesc că vei deveni mai puternic cu cât îl exersezi mai mult.
Arde caloriile
Escalada stâncii nu doar oferă un antrenament eficient pentru forță - este de
asemenea o formă grozavă de cardio.
Desigur, câte calorii arzi depinde de vârstă, gen și tipul corpului.
Oferă un sentiment de comunitate
Escalada pe stâncă poate fi un sport destul de unit. De exemplu, dacă vizitezi
o sală de escaladă, adesea împarți același perete cu mai mulți oameni în
același timp.

Îmbunătățește echilibrul
Balansul este totul când vine vorba de alpinism. Fară a avea cantitatea
necesară de echilibru, te vei chinui să îți deplasezi centru de gravitate într-o
poziție optimă pentru a te ajuta să rezolvi o problemă.
Așa cum am explicat mai sus, rezistența crescută este unul dintre principalele
beneficii ale cățărării pe stâncă. Iar forță și echilibrul merg mână în mână
deseori. Astfel, cu cât escaladezi mai mult cu atât îți crește forța, iar cea mai
bună îmbunătățire o vei vedea în echilibru.
Ajută cu rezolvarea problemei
Orice alpinist înflăcărat știe acel sentiment de ”lupți sau zbori”. Sentimentul
că picioarele și mâinile tale sunt poziționate greșit și următoarea ta mișcare
trebuie să fie perfectă altfel vei cădea.
Cu practica, totuși, acest tip de problemă se rezolvă iar gânditul cu picioarele
devine o a doua natură. Acest aspect este obligatoriu mai ales atunci când
trebuie să te salvezi constant din situații periculoase.
Prin mai multe încercări și erori, devii mult mai familiar cu corpul tău și cu ce
este capabil să facă, iar în unele aspecte, te-ai putea surpride până și pe tine.
Doar că trebuie să fie de înțeles: nu vei reuși să faci totul perfect tot timpul.
Te poți alege cu niște vânătăi pe măsură sau entorse când încerci să rezolvi o
problemă – cum de altfel acest alpinist știe prea bine.
De asemenea, nu exista ”greșit” sau ”corect” în încercarea de a rezolva o
problemă. Nu există doi alpiniști la fel și fiecare are procesul sau unic de
gândire.
Îți permite să explorezi
Escalada pe stâncă nu doar că îți oferă o creștere a endorfinei, o doză de
adrenalina și un sentiment de invincibilitate, dar îți oferă de asemenea
oportunitatea perfectă de a te testa în medii diferite.
Dacă ești mai mult un alpinist de interior, există câteva săli de sport
fantastice de bouldering și de cățărat pereți. Unii pereți de competiție ale
acestora sunt adevărate lucrări de artă.
Creșterea încrederii de sine
Oricare din următoarele activități: formarea unei prietenii cu alți alpiniști –
sau chiar realizarea unui obiectiv cu alt alpinist - escalada pe stâncă îți poate
spori încrederea în multe feluri.
Nu știm unde te afli în călătoria ta de alpinism, dar să presupunem că ești un
novice complet. Primele încercări pe care le vei face nu îți vor oferi în tocmai
încredere. ( asta în afară cazului în care ești un alpinist înăscut sau extrem de
norocos). Te-ai putea uita la niște trasee și să ai impresia că nu vei fi niciodată
capabil să reușești.
Veștile bune sunt – toți alpiniștii experimentați s-au simțit așa la un moment
dat, iar aceștia și-au înfruntat și depășit fricile.

FOTBAL
Fotbalul, este jocul în care două echipe de 11 jucători, încearcă să ducă
mingea în poarta celeilalte echipe, folosind orice parte din corp exceptând
mâinile. Doar portarului îi este permis să atingă mingea cu mâna, doar în
careul care înconjoară poarta. Echipa care înscrie mai multe goluri câștigă.
Fotbalul este cel mai popular joc din lume care se joacă cu mingea, prin
numărul de spectatori și participanți. Acesta este simplu prin regulile
principale și echipamentul necesar, fotbalul poate fi jucat aproape oriunde,
de la terenuri oficiale până la terenul școlii, străzi, parcuri sau plaje.
Fotbalul pentru nevăzători este o versiune a fotbalului adaptată după nevoile
oamenilor orbi. Este bazat pe versiunea interioară a fotbalului clasic - cu
regulile modificate pentru a permite participanților nevăzători să joace. Sunt
5 jucători într-o echipă – 4 pe teren care sunt orbi si un portar care vede. Este
un joc rapid și plin de îndemânare care se dezvoltă în întreaga lume, cu ligi
naționale, regionale și campionate mondiale și competiții paralimpice.
Spania este considerată pionierul fotbalului cu oameni orbi, jucându-se încă
din anii 1920. Brazilia, pe de altă parte, a început să dezvolte fotbalul 5 pe 5 în
anii 1960 și a ținut primul turneu național în anii 1974 - 1978. Primul
campionat din Spania s-a ținut în 1986.
În 1996 fotbalul pentru oameni orbi devine un sport oficial recunoscut de
Federația Internațională a Sporturilor pentru Nevăzători (IBSA). După
stabilirea regulilor recunoscute internațional în următorul an a urmat primul
campionat European IBSA ținut în Barcelona, Spania și primul campionat
American ținut în Asunción, Paraguay. Fotbalul a fost adăugat la Jocurile
Paralimpice din Atena în 2004.

1 MATERIALE
Acoperitoare pentru ochii
Toți jucătorii de pe teren trebuie să aibă ochii acoperiți. Echipamentul pentru
acoperirea ochilor este necesar ca să asigure șanse egale de joc tuturor. Prin
urmare, jucătorii vor avea aceeași abilitate de a vedea ținând cont de gradul
de deficiență pe care-l au. Folosind măști, oamenii complet nevăzători se pot
juca cu oameni parțial orbi sau chiar complet văzători. Pe această cale,
evenimentele locale pot fi create astfel încât sa poată să îmbunătățească
calitatea comunității și includerea persoanelor cu deficiențe de vedere
severe.
Jucătorii trebuie să poarte tibiere. Protecția pentru cap pentru toți jucătorii
de pe teren este de asemenea foarte recomandată, ca să prevină
accidentările. Acest echipament poate fi folosit pe cont propriu sau cu
acoperitoare pentru ochi.
Mingea
Mingea este între 60 cm și 62 cm în circumferință și între 510 g și 540 g în
greutate. Mingea este special adaptată pentru acest joc. În comparație cu
fotbalul clasic, are în interior un dispozitiv care face zgomot. Sunetul generat
ajută jucătorii să localizeze mingea și să identifice oponenții. În acest fel,
jucătorii se pot mișca pe teren fără abilitatea de a vedea.
Zona de joc
Pentru zona de joc sunt necesare panouri să înconjoare întregul teren. Aceste
panouri au rolul de a delimita terenul de joc și să prevină accidentările
jucătorilor. Când abilitățile jucătorilor de a vedea sunt restricționate, dispare
noțiunea spațiului. Panourile îi vor anunța pe jucători când sunt la marginea
terenului și despre poziția lor pe acesta. În același timp, panoul îi asigură pe
jucători că sunt într-un spațiu sigur și elimină posibilitatea lor de a părăsi
zona și de a se accidenta.
Porțile
Porțile la fotbalul pentru nevăzători sunt de 3.66 metri lățime și 2.14 metri
înălțime. Barele au o lățime de 8 cm. Poarta pentru fotbalul dedicat
oamenilor orbi are dimensiuni mai mici decât poarta dedicată fotbalului
clasic. Aceste dimensiuni sunt necesare deoarece mărimea spațiului este
distorsionată pentru oamenii cu probleme de vedere și viteza de reacție este
mai mică.
Terenul poate să fie din ciment, iarbă sau gazon artificial. Pentru competițiile
internaționale terenul de joc este de la 38 la 42 metrii lungime și de la 18 la
22 lățime.

2 PERSONAL
Arbitrul
Numărul arbitrilor necesar pentru joc este de doi. Ei vor arbitra jocul și vor
impune regulile când este necesar. Vor monitoriza dacă jucătorii respectă
regulile și îi vor penaliza dacă este nevoie.
Echipa medicală
Rolul unei echipe medicale a devenit crucială în jocurile sportive din ziua de
azi. Chiar dacă jucătorii au reguli de prevenție și siguranță ca să evite
accidentările, accidente se pot întâmpla. De aceea este necesar să ai echipă
medicală sau o persoană care poate să asigure primul ajutor în caz de
accidentări.
Antrenor
Fiecare echipă are dreptul la un antrenor. Acesta va sta lângă linia din
mijlocul terenului, de unde va observa modul de joc al echipei sale. În timpul
meciului, oferă sfaturi și instrucțiuni jucătorilor, astfel încât să poată să
înscrie în poarta adversă.
Asistent de timp, Asistent de scor, Persoană care se adresează publicului
Pe durata unui meci sunt numite: o persoană care cronometrează, o persoană
care ține scorul și un comentator. Aceștia sunt așezați în afara terenului la
jumătate pe aceeași parte cu banca de rezerve.
Persoana care cronometrează ar trebui să fie echipată cu un ceas potrivit
(cronometru) și echipamentul necesar să indice faulturile adunate.
Persoana care ține scorul notează numărul jucătorilor care au înscris gol, ține
evidența tuturor pauzelor rămase fiecărei echipe, ține arbitrii și echipele
informate; în consecință indică și permisiunea pentru un time-out atunci când
este solicitat de antrenorul fiecărei echipe.
Persoana care se adresează publicului trebuie să păstreze liniștea în public în
concordanță cu instrucțiunile primite de la arbitrii meciului.

3 JUCĂTORI
Ca să te poți juca acest joc îți trebuie două echipe de cinci persoane. Fiecare
echipă are patru jucători pe teren și un portar.
Jucătorii de pe teren trebuie să nu vadă deloc în timpul meciului, în timp ce,
portarul poate să fie complet orb sau parțial orb. Este important ca jucătorii
din ambele echipe să aibă aceleași abilități de vedere. Dacă portarul unei
echipe este parțial văzător și celălalt portar este complet nevăzător, atunci
cel parțial văzător va trebui sa-și acopere ochii astfel încât să nu vadă.
Jucătorii sunt încadrați la una dintre cele trei categorii bazate pe problemele
de vedere:
B1 - Orbi sau aproape orbi: de la oamenii care nu percep lumină până la cei
care văd lumină dar nu pot sa recunoască forma unei mâini;
B2 - Parțial văzători: de la oamenii capabili să recunoască forma mâinii
până la oameni cu o acuitate vizuală de 2/60 sau cu câmpul vizual mai mic
de 5 grade;
B3 - Parțial văzători: acuitate vizuală de la 2/60 până la 6/60 sau câmp
vizual de la 5 la 20 de grade.

4 REGULI
Timp de joc
Meciul ține două reprize de 20 de minute.
Cronometrarea este făcută de un cronometru,
Durata fiecărei reprize ar trebui prelungită pentru a permite un penalti sau
două penaltiuri să fie date.
PAUZA
Pauza nu trebuie să depășească 10 minute.
PRELIMINARILE
O monedă este aruncată și echipa care câștigă decide ce poartă va ataca în
prima jumătate a meciului. Cealaltă echipă primește mingea să înceapă
meciul. Echipa care câștigă aruncarea începe meciul în a doua repriză.
La începutul reprizei a doua, echipele schimbă terenurile și porțile pe care le
atacă.

LOVITURA DE ÎNCEPUT
O lovitură de început este o modalitate de a începe sau reîncepe jocul:
- la începutul meciului;
- după ce s-a înscris un gol;
- la începutul celei de a doua reprize;
-la începutul oricărei reprize de timp suplimentar, au fost aplicabile;
Un gol poate fi înscris direct din lovitura de început.
PROCEDURĂ
Toți jucătorii sunt în jumătatea lor de teren.
Adversarii echipei care au lovitura liberă sunt la cel puțin cinci metri de
minge până aceasta este jucată.
Mingea stă pe semnul din centru.
Arbitrul fluieră.
Mingea este în joc după ce este lovită și mutată.
Jucătorul nu trebuie să atingă mingea a doua oară decât după ce alt jucător o
atinge.
După ce o echipă înscrie un gol, lovitura de început o au cealaltă echipă.
ÎNSCRIEREA GOLURILOR
Un gol este înscris când mingea trece de linia porții, între stâlpii de la poartă
și sub bara transversală, dacă a fost aruncată, condusă sau intenționat
propulsată de mâna unui jucător din echipa care atacă, inclusiv portarul. De
asemenea, exista și condiția prin care echipa care a marcat golul să nu fi
încălcat nici o altă regulă în jocul care a precedat golul.
ECHIPA CÂȘTIGĂTOARE
Echipa care a înscris numărul mai mare de goluri în timpul meciului este
câștigătoare. Dacă ambele echipe înscriu același număr de goluri sau dacă
nici un gol nu a fost înscris, este egalitate.
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Pentru meciurile care se termină cu egalitate, regulamentul concursului ar
trebui să stabilească metode alternative ca să stabilească câștigătorul
meciului.
FAULTURI ȘI COMPORTARE URÂTĂ
Orice jucător care face cinci faulturi în timpul unui meci trebuie să părăsească
terenul. El/ Ea poate fi înlocuit imediat cu un alt jucător dar nu are voie să se
reîntoarcă pe teren în timpul meciului.
PENALTIURI
Un penalti este câștigat împotriva unei echipe care comite oricare dintre
infracțiunile pentru care este acordată o lovitură liberă, în interiorul careului
de penalti și în timp ce mingea este în joc.
Un gol poate fi înscris direct din penalti.
Se acordă timp suplimentar pentru
executarea unei lovituri de pedeapsă la
sfârșitul fiecărei reprize sau la sfârșitul
fiecărei perioade de prelungiri.

POZIȚIILE MINGII ȘI ALE JUCĂTORILOR
Mingea:
-este așezată pe locul de penalti.
Jucătorul care execută penaltiul:
-este corect identificat.
Portarul:
-stă pe linia porții, cu fața la jucător și între bare până mingea este lovită;
Ghidul echipei care execută penaltiul:
-poate poziționa jucătorul;
-nu poate să intre în teren.
Jucătorii, în afara portarului, sunt așezați:
-pe teren;
-în afara careului;
-în spatele sau în lateralul punctului de penalti;
-la cel puțin cinci metrii de locul de penalti.
Procedură
-Jucătorul care execută penaltiul lovește mingea în față.
-Acesta nu poate să joace mingea a doua oară până când nu este atinsă de alt
jucător.
-Mingea este în joc când este lovită cu piciorul și înaintează.
Atunci când un penalti este executat în timpul desfășurării normale a jocului
sau când timpul a fost prelungit la pauză pentru a permite executarea sau
reluarea unui penalti, se acordă un gol dacă, înainte de a depăși stâlpii porții
și sub bara transversală:
-Mingea atinge una dintre bare sau bara transversală sau portarul.

5 SIGURANȚĂ
Acest sport oferă un nivel ridicat de siguranță prin metodele de adaptare
pentru oamenii cu dizabilități vizuale. Prin montarea pereților de protecție și
prin echipamentul jucătorilor, aceștia au un plus de siguranță. Desigur, în
orice sport există un risc de accidentare, deci este bine ca la fiecare activitate
sportivă să fie prezentă o echipă medicală sau o persoană care știe să acorde
primul ajutor.

6 CONCLUZIE
Acest sport, ca și versiunea clasică, contribuie la dezvoltarea personală a
jucătorilor, la îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă, la perseverență și
responsabilitate. Pe lângă dezvoltarea ca persoană prin sport, jucătorii au un
spațiu în care pot fi incluși și se pot juca cu persoane care nu au deficiențe de
vedere prin simpla acoperire a ochilor tuturor jucătorilor.
Deoarece fotbalul este un sport ușor de explicat și poate fi considerat ușor de
adaptat, este un sport bun de început pentru implementarea activităților
comunitare pentru deficienții de vedere și includerea acestora în viața de zi
cu zi a comunității.

GOLF
Golful este jucat pe un teren în aer liber, unde la punctul de început, mingea
este pusă pe o zonă specială, numită “zona de start” și scopul este să lovești
mingea cu o crosă într-o gaură plasată într-o altă zonă specială, numită “zonă
verde”. Un joc complet de golf constă în completarea a 18 găuri.
Sunt două moduri de a număra punctele, o modalitate este numărând la câte
găuri ai câștigat sau pierdut, care se numește joc de meci. O altă modalitate
este bazată pe numărul de lovituri efectuate pe parcursul unei runde, care
este numită joc la lovituri.
O altă formă de joc este denumită Stableford când persoane cu diferite
handicapuri sunt răsplătite pentru completarea.
Golful pentru nevăzători este jucat ca golful normal, cu o excepție: golful
pentru orbi este un sport de echipă, unde antrenorul/ ghidul nu trebuie să
joace golf în acel moment, ci doar să aibă experiență și să fie o persoană
normală văzătoare. Jucătorul orb poate așeza crosa într-o zonă de pericol iar
antrenorul/ ghidul îi va arăta direcția ca să poată să stea pe linia loviturii cât
timp mingea este jucată.

1 MATERIALE
La golful pentru nevăzători ai nevoie de aceleași materiale ca la golful normal.
Crose de golf
Acestea sunt făcute dintr-un ax cu o prindere și un cap de crosă. Crosele sunt
folosite pentru a propulsa mingile spre găurile de pe un teren de golf. Un set
obișnuit de crose de golf, de obicei vine într-o geantă de 14, și variază: de
lemn, de fier, capete de crosă și așezătoare. Fiecare tip de crosă de golf este
concepută pentru a oferi diferite grade, traiectorii și distanțe.
Mingi de golf
Confecționate din material sintetic, mingile de golf au de obicei model cu
gropi pe suprafața lor. Acest model oferă aerodinamică mai bună, ajutând la
facilitarea învârtirii mingii și ridicarea când este lovită.
Tee-uri
De obicei, acestea sunt făcute din lemn sau plastic, tee-urile sunt așezate în
pământ pentru a ridica poziția mingii, făcând jucătorul să lovească mai ușor.
Este făcut dintr-o parte ascuțită care este băgată
în pământ și deasupra o parte pe care este
așezată mingea. Tee-urile sunt permise când
jucătorii execută prima lovitură de la
fiecare gaură.

Marcatori de mingi
În diverse împrejurări, mingile de golf pot fi ridicate de pe pozițiile lor pe
teren. În orice caz, locul lor exact trebuie marcat cu precizie pentru a asigura
egalitatea. Marcatorii sunt de obicei subțiri, obiecte în formă de cerc, formate
din metal sau plastic. Ele pot fi de asemenea înlocuite cu orice obiect mic,
precum o monedă.
Instrumentele pentru repararea urmelor de minge
O furcă și un divot (o porțiune de gazon ce poate înlocui alta care a fost
deteriorată), pot fi folosite să repare orice urmă sau stricăciune minoră care a
fost făcută de minge. Jucătorul folosește de obicei aceste unelte ca să
împingă ușor părți înconjurătoare ale gazonului în adâncitura făcută, pentru a
ajuta la creșterea mai rapidă a gazonului în zonă. Ar trebui să încheie
procesul de reparare prin netezirea suprafeței cu fundul plat al unui așezător.
Mănuși
Mănușile ajută jucătorii să aibă prindere mai bună și balansări mai controlate.
Acestea reduc și șansa de a te zgâria. Ele sunt de obicei purtate pe mâna
nedominantă a jucătorului de golf, deși se pot purta și pe ambele mâini.
Pantofi
Pantofii de golf au de obicei crampoane pe talpă. Acestea sunt făcute din
metal sau plastic și ajută la balansare, mai ales când terenul este ud. Unele
cursuri interzic folosirea crampoanelor de metal, din cauză ca pot cauza
deteriorarea gazonului
+1 pentru cei care nu vor sa meargă prea mult pot să folosească mașinuța de
golf pentru transport.

2 PERSONAL
La un turneu de de golf pentru nevăzători, ai nevoie de la fel de mulți
antrenori/ ghizi ca jucători, dar în general ei se antrenează împreună, deci pot
să vină să participe împreună la turneu. Asistența medicală este important să
fie disponibilă la fiecare eveniment, chiar dacă golful este un sport relativ
sigur în comparație cu alte sporturi jucate cu oameni nevăzători și cu
deficiențe de vedere.

3 JUCĂTORI
O echipă este formată din doi oameni: un antrenor/ ghid și un jucător. Pot
juca atât de multe echipe, câtă capacitate au organizatorii.

4 REGULI
Se aplică aceleași reguli ca la golful normal cu excepția participării ghizilor/
antrenorilor, iar jucătorii orbi sau cu dizabilități vizuale își pot pune crosa la
pământ și antrenorul să-i arate direcția.
Îndrumări suplimentare sunt descrise de Blind Golf Australia.
ÎNAINTE DE RUNDĂ
CE SĂ FACI?
Să fii familiar cu regulile de golf, modificări și reguli locale ale cursului și
regulile competiției.
Să ajungi la tee cu cel puțin 10 minute înainte să începi și să schimbi tabela
de punctaj cu partenerul de joc.
Să ai un semn unic de identificare pe mingea de golf pe care o folosești și să
arăți mingea cu semnul partenerului cu care joci.
Folosește doar echipamente de golf recunoscute pentru a ajuta aliniere și
scoate echipamentul înainte de lovitură.
Asigură-te că regulile de golf sunt urmărite cu strictețe.
Permite doar antrenorilor/ ghizilor să conducă mașinuța.
CE SĂ NU FACI:
SĂ NU uiți să ai o copie după reguli în geanta de golf.
SĂ NU ajungi târziu la start.
SĂ NU te bazezi pe marca și numărul mingii.
SĂ NU conduci mașinuța dacă ești jucător.
SĂ NU fii de acord cu renunțarea la o regulă.
SĂ NU folosești o undiță sau un băț alb
pentru aliniere.

ÎN TIMPUL RUNDEI
CE SĂ FACI:
Nu uita să fii politicos cu partenerul de joc în orice moment.
Asigură-te că jucătorul balansează crosa singur.
Joacă o minge provizorie dacă crezi că prima minge a ieșit din teren sau s-ar
putea pierde într-un obstacol de apă.
Ține pasul cu jocul, nu sta în calea altor jucători.
Execută o lovitură de antrenament destul de departe de unde se află mingile
astfel încât sa nu deranjeze sau să îmbunătățească linia loviturii.
Rugați jucătorul să lovească mingea (cu îndrumare dacă este necesar) cu
brațul întins la înălțimea umerilor.
Pune crosa la pământ într-o zonă periculoasă înaintea unei lovituri, dacă
dorești.
Joacă mingea așa cum este așezată.
Asigură-te că antrenorul/ghidul nu indică linia punătorului în timp ce jocul
este jucat.
Numără toate loviturile și penalitățile la fiecare gaură.
Acordă și înregistrează scorurile pentru fiecare gaură la următorul tee.
Cheamă arbitrul dacă există dubii sau discuții.
CE SĂ NU FACI:
SĂ NU vorbești sau să faci ale sunete în timp ce alți jucători sunt la tee sau
sunt pe cale să joace. Cei fără vedere sau cu deficiențe de vedere nu văd ce se
întâmplă în jurul lor, dar antrenorii/ ghizii sunt responsabili pentru acțiunile
jucătorilor.
SĂ NU lași antrenorul să te ajute, atingând crosa în timpul loviturii.
SĂ NU uiți să-ți informezi partenerul de joc dacă urmează să joci o minge de
probă și să anunți marca, numărul și însemnul de pe minge.
SĂ NU eziți să continui dacă ai pierdut o minge sau o gaură, iar cei din spate
așteaptă după tine.
SĂ NU uiți să repoziționezi mingea dacă se mișcă în urma unei loviri de probă.
Odată ce mingea este în mișcare se aplică un penalti de o singură lovitură.
SĂ NU atingi suprafața unei zone periculoase cu o lovitură de antrenament.
SĂ NU arunce mingea antrenorul/ ghidul.
DUPĂ RUNDĂ
CE SĂ FACI:
Verifică dacă scorul brut corect pentru fiecare gaură este înregistrat corect pe
tabelul de scor.
Completează și semnează cardul imediat după finalizarea rundei.
CE SĂ NU FACI:
NU uita să semnezi fișa de punctaj și să te
asiguri că are peroana jucătoare are trecut
handicapul corect pe ea.
NU uita să predai cardul de punctaj semnat
de tine și de marcator cât mai curând posibil.

5 SIGURANȚĂ
Îndrumările descrise mai sus prezintă cele mai importante măsuri de
siguranță. În orice caz, golful pentru nevăzători este un sport destul de sigur.
În comparație cu alte activități sportive se aplică reguli generale de siguranță
ale unui eveniment în aer liber. Din moment ce terenul de golf este destul de
mare este important să susții evenimentul cu un număr suficient de
coordonatori/ voluntari/ angajați, care pot sări în ajutorul participanților dacă
se întâmplă ceva. Aceștia pot să avertizeze serviciile medicale când este
nevoie. De asemenea, este important să existe o mașinuță de golf sau orice alt
vehicul care să poate fi folosit repede pentru transport când este nevoie.

6 CONCLUZIE
Golful pentru nevăzători poate oferi și mai multă bucurie și emoție decât
golful obișnuit. Ca sport pentru orbi este jucat în echipă unde ghidul/
antrenorul și jucătorul creează o legătură specială iar în timp este
îmbunătățită comunicarea și abilitatea de cooperare. Amândoi învață unul
de la celălalt și lucrează împreună să și atingă scopurile indiferent dacă este
vorba despre o medalie de aur sau orice altă mică reușită: o lovitură bună
sau o lovitură în gaură.

DRUMEȚII
Alpinismul, numit și cățărat, este sportul prin care se încearcă să se atingă,
puncte înalte în regiunile muntoase, în principal pentru plăcerea de a urca.
Timpul este adesea aplicat în mod vag la mersul pe munții mici care oferă
dificultăți moderate. Când este vorba de urcări pe terenuri periculoase iar
condițiile nu sunt tocmai prielnice, atunci timpul este limitat și se recomandă
ca să îl parcurgă doar cei experimentați. Pentru cei neantrenați, alpinismul
este o distracție periculoasă.
Alpinismul diferă de alte sporturi în aer liber prin aceea că numai natura oferă
câmpul de acțiune – și aproape toate provocările – pentru participant. Urcarea
munților întruchipează senzațiile tari produse prin testarea curajul,
inventivitatea, viclenia, forța, abilitățile și rezistența cuiva la maximum într-o
situație de risc inerent. Alpinismul, într-o măsură mai mare decât alte
sporturi, este o activitate de grup, fiecare membru fiind sprijinit și susținut de
realizările grupului în fiecare etapă. Pentru majoritatea alpiniștilor, plăcerile
alpinismului nu stau doar în „cucerirea” unui vârf, ci și în satisfacția fizică și
spirituală adusă prin efort personal intens, competență din ce în ce mai mare
și contact cu măreția naturală.
Într-adevăr, drumeția este o activitate recreativă grozavă pentru persoanele
cu pierdere a vederii sau parțial orbi. Este o modalitate minunată de a te
întoarce la natură, de a te relaxa și de a-ți reîncărca bateriile. În plus îi oferă
orbului șansa de a face asta cu persoanele dragi văzători, fie familia,
partenerul sau prietenii, aproape în același mod ca ei, dar fără vedere. Mulți
oameni au comentat că, deși nu au vederea, creșterea simțurilor lor, cum ar fi
atingerea, sunetul și mirosul este atât de mare încât simt că omologii lor
văzători, care nu le urmăresc, pierd experiența.
Nu trebuie să fie un traseu montan îndepărtat, necălatorit sau unul elaborat; e
nevoie doar de un drum cu pietriș rar folosit sau de niște poteci bine uzate. De
asemenea, este mai bine și mai sigur pentru persoanele cu deficiențe de
vedere să facă drumeții cu un ghid văzător în timp ce folosesc bastonul alb
sau ghidul de câine. Și este foarte distractiv când cineva o face într-un grup.
Este realizabil!
Acest sport nu necesită nicio modificare. Tot ce ai nevoie este dorință,
încălțăminte bună, condiție fizică, un traseu bine stabilit, fără prea multe
obstacole și 1 până la 3 ghizi bine pregătiți - cunoscători ai căii.

1 MATERIALE
Pentru copiii și adulții orbi, o plimbare relaxantă (sau energică) în pădure poate fi o
modalitate încântătoare de a petrece o zi. Este un exercițiu bun și o activitate ideală de
împărtășit cu prietenii și familia. De asemenea, vă permite să experimentați frumusețea
maiestuoasă a lumii naturale.
„Natura este unul dintre lucrurile care se conectează cu restul lumii și face să se simtă
parte a lumii.”
Drumețiile pot aduce bucurii în mod egal persoanelor cu și fără vedere. În timp ce
persoanele văzătoare apreciază frumusețea unei păduri, drumeții orbi se pot bucura de un
buchet diferit de experiențe senzoriale – aroma astringentă a acelor de pin, mângâierea
blândă a unei brize și susurul unui pârâu de munte.
Începeți ușor dacă sunteți nou în drumeții pe trasee excelente pentru începători. Pe
măsură ce câștigi încredere, poți să mergi până la drumeții mai lungi și terenuri mai
provocatoare.
Găsiți traseul potrivit pentru dvs. Acordați o atenție deosebită lungimii fiecărui traseu și
gradului de dificultate (de la ușor la obositor). De asemenea, puteți găsi informații despre
potențiale pericole, inclusiv animale sălbatice, căpușe și iedera otrăvitoare.
Luați în considerare drumețiile cu un ghid văzător. Pe un traseu mai provocator, un ghid
văzător vă poate ajuta să navigați prin obstacole, de la copaci doborâți până la schimbări
neașteptate de altitudine. O frânghie scurtă este o modalitate convenabilă de a rămâne
conectat la ghidul dumneavoastră văzător.
Ascultați semnale audio când faceți drumeții cu un grup de oameni. Sunetele pe care le
scot oferă informații importante despre traseul din față. Terenuri diferite – cum ar fi bălțile,
pietrișul sau nisipul – scot sunete distinct diferite. „Evaluând cum va fi suprafața traseului,
voi fi apoi gata să fac orice ajustări pe care ar putea avea nevoie să o fac atunci când voi
face următorul pas”, spune Bill Tipton, un drumeț cu experiență care este orb.
Luați în considerare utilizarea bețelor de mers. Unii drumeți nevăzători folosesc bețe de
nordic walking, care sunt similare cu bețele de schi. La fel ca un baston alb, bețele de mers
pot fi folosite pentru a identifica obstacolele viitoare. De asemenea, vă vor ajuta să vă
mențineți echilibrat și vertical atunci când traseul este stâncos sau neuniform.
Investește într-o pereche de cizme bune de drumeție. Acestea oferă suport gleznei, ceea
ce reduce șansa unei entorse a gleznei. Acesta este un aspect important pentru drumeții
care nu pot vedea natura exactă a terenului pe care merg. Cizmele de drumeție de înaltă
calitate oferă, de asemenea, o tracțiune mai bună și o protecție mai bună împotriva
pericolelor.
Fiți pregătiți pentru o urgență. Drumeții inteligenți – orbi sau văzători – știu că există
întotdeauna șansa să se rănească, să se piardă sau să fie suprinși de vreme rea. Planificați
din timp și împachetați materiale de prim ajutor,
echipament de ploaie, alimente, apă suplimentară,
protecție solară, chibrituri impermeabile și un cuțit
sau un instrument multiplu.
Îmbrățișați experiența!
Simțiți căldura soarelui pe față!
Respirați aerul curat!
Bucurați-vă de compania colegilor drumeți!

2 PERSONAL
Pentru alpinismul cu nevăzători este suficient un însoțitor care să se ocupe de
rolul de ghid-ajutor, dar întotdeauna este indicat să ai cel puțin 2 sau 3
persoane.
Ei trebuie să aibă experiență în alpinism, să cunoască traseele, să cunoască
primul ajutor și bineînțeles să cunoască munca și îndrumarea orbilor pe
munte.
Rolul lor este de a însoți persoana cu dizabilități de vedere pe traseul de
drumeție, de a adera la mersul traseului, de a ajuta la depășirea obstacolului
și desigur să se întoarcă acasă în siguranță.

3 JUCĂTORI
Unul este suficient pentru drumeții deoarece este un sport individual. Spre
deosebire de plimbările în natură, participantul la drumeții trebuie să fie
într-o condiție fizică bună, deoarece traseele pot fi și mai lungi. Drumeții în
grup însă sunt și mai interesante mai ales când e o companie bună și mereu
gata de improvizație.

4 REGULI

Nu există reguli ale jocului în planificare. Există reguli de conduită. Mai
presus de toate, atitudinea față de tovarășii și colegii din grup, deoarece nu
știi niciodată când vei avea nevoie de ajutor. De asemenea, mai presus de
toate, ar trebui să respecți muntele și natura: ce aducem în natură să luăm
înapoi cu noi, să nu distrugem natura și să nu lăsăm deșeuri.

5 SIGURANȚĂ
În alpinism, siguranța participanților este cea mai importantă. Prin urmare,
înainte de programarea acțiunii, se face o analiză a dificultății traseului.
Participanții sunt selectați corect pe baza aplicațiilor fiindu-le selectat un
traseu de drumeție adecvat.
Siguranța fiecărui participant cu deficiență de vedere este foarte importantă,
așa că este necesar ca ficărui participant nevăzător să îi fie atribuit cel puțin 2
sănătoși, astfel încât turul să poată fi desfășurat și finalizat fără consecințe
asupra sănătății tuturor participanților.

6

CONCLUZII

Drumeția nu este o plimbare fără rost în natură, pe poteci și trasee
inaccesibile până la urcarea unui vârf. Alpinismul este un stil și un mod de
viață, un sport însoțit de o grămadă de activități care fac viața modernă și mai
atractivă și mai interesantă. Plimbarea în natură, socializarea și mișcarea în
aer curat este o vacanță activă, plină de plăcere și experiențe noi. Deși ne
epuizează fizic, ne îmbogățește și ne împrospătează cu o nouă energie de
care avem nevoie pentru viața de zi cu zi. Alpinismul dezvoltă multe alte
calități: inventivitate, curaj, sacrificiu, adaptabilitate, rezistență fizică,
sociabilitate și simțul înțelegerii oamenilor și a naturii. Se bazează pe
comunitatea și acțiunea reciprocă pentru a stăpâni abilitățile naturale și
psihofizice. În conformitate cu toate acestea, alpinismul, pe lângă faptul că
este o metodă și un stil de viață, dezvoltă o personalitate puternică și stabilă,
care este împodobită cu curaj, forță psihică și fizică, rezistență, adaptabilitate
și responsabilitate față de sine, societate și natură, precum și calitate și viață
sănătoasă.

JUDO
Judo este originar din Japonia ca un derivat al diferitelor arte marțial. Judo
este una dintre cele mai sigure arte marțiale, deoarece nu implica lovirea cu
picioarele, pumnii și nici aplicarea de presiune asupra articulațiilor unui
adversar. În plus, în Judo, jucătorii nu foloses nici o armă.
Doi jucători stau în picioare pe un tatami (un ,,covoraș”), unul în fața celuilalt.
Adversarii urmăresc să-l ridice și să-l arunce pe celalalt pe spate. Când se află
la sol, se aplică diverse moduri de a-l ține la pământ pe adversar. Scopul este
ca celalalt jucător să fie întins pe spate cât de mult, minim 10 secunde.
Dacă există un ,,ippon” (rezultatul final de la un meci unde este atribuită
victoria imediată) printr-o aruncare perfect aplicată sau prin ținerea
adversarului la sol pe spate până la 20 de secunde, la sfârșitul jocului este
câștigător jucătorul care are cele mai multe puncte. Dacă nu există niciun
punct sau ambii participanți au aceleași puncte, meciul ajunge în faza de aur,
unde primul jucător care înscrie, câștigă meciul.
O supunere a adversarului este semnalată prin lovirea covorașului sau a
adversarului de cel puțin doua ori cu mâna, piciorul sau supunând ,,maitta”
(Mă predau). Un pin (o supunere la pământ a adersarului) poate dura mai
puțin de 20 de secunde și mai mult de 10 secunde.
Judo este un sport excelent de implementat la un eveniment incluziv.
Persoanele cu dizabilități de vedere îl pot juca împreună cu oamenii care văd.
La jocurile paraolimpice oficiale, regulile sunt exact aceleași ca cele descrise
mai sus, cu o singură excepție: participanții cu deficiență de vedere încep să
concureze împreună, spre deosebire de concurenții fară dizabilități.
La fel că la jocul original, peroanele cu dizabilități de vedere joacă purtând un
,,Judogi”, (haină specială) care este alcătuită din pantaloni albi sau albaștri și
o jachetă legată cu o curea în talie. Purtarea acestei uniforme le permite
participanților să se apuce reciproc de haine și să aplice diferite tehnici de
aruncare.

1 MATERIALE
Un meci de judo se joacă în general în interior, pe un covoraș special numit ,,tatami”.
Porțiunea exterioară a ,,tatami”-ului are aproximativ 14 mertrii pătrați. În interior se află o
zonă mai mică, care este de aproximativ 10 metri pătrați și unde se ține meciul propriu-zis.
Adversarii în judo se numesc ,,judoka”. Ei poartă uniforme speciale numite ,,gi” (judogi)
care sunt alcătuite din pantaloni albi sau albaștri și o jachetă legată cu o curea în talie. În
funcție de nivelul de experiență, persoanele care practică judo, poartă curele de diferite
culori.

2 PERSONAL
La un meci profesionist de judo sunt doi arbitri. Atunci când se organizează
un concurs pentru persoanele cu deficiențe de vedere, este important să
existe oameni, de preferat antrenori, care să îi ghideze pe concurenți către
,,tatami”, apoi arbitrul să îi îndrumă să-și ia ,,gi”- ul unul altuia. În orice
eveniment, este important să existe voluntari/agajați care să susțină
coordonarea turneului. La evenimentele sportive incluzive este nevoie de
oameni suplimentari care să îndrume participanții în sala de sport sau
stadion. De obicei, antrenorii stau jos sau în picioare în afara ,,tatami”-ului și
dau instrucții verbale sportivilor lor. Ca în orice eveniment sportiv, este
important să se acorde asistență medicală în caz de accidentare.

3 JUCĂTORI
Doi oameni joacă un meci unul împotriva celuilalt. La organizarea unui
turneu, în funcție de capacitatea locației, pot participa mult mai mulți
oameni.

4 REGULI
Concursul de judo începe cu ambii ,,judoka” înclinându-se unul spre celălalt.
Apoi, un arbitru semnalează începutul meciului. La judo pot participa
persoanele cu deficiențe de vedere și nevăzători. Un joc judo începe prin
apucarea reciprocă a concurenților de ,,gi” sub îndrumarea arbitrului, iar apoi
arbitrul face semn să înceapă meciul.

Meciul se termină fie cu ,,ippon”, fie când timpul se termină.
Când concurențîi se mișcă în afara zonei de joc pe ,,tatami”, arbitrul face
semnal și îi ghidează înapoi spre ,,tatami”. Acest lucru se întâmplă și la un
meci de judo în care nu se află personae cu deficiențe de vedere.
Atunci când se organizează un turneu, participanții sunt selectați din diferite
categorii în funcție de vârstă, sex și greutate, iar la un eveniment inclusiv
poate fi creat o categorie în funcție de nivelul de deficiență vizuală.

5 SIGURANȚĂ
Ar trebui să existe întotdeaua un număr suficient de voluntari/angajați care
escortează participanții, nu ar trebui să existe mai multe persoane care să
participe la evenimente. La locul de desfasurare a evenimentului, în caz de
urgență - ieșirile de urgență ar trebui să fie deschise, iar ghizii ar trebui să fie
pregătiți în ceea ce privește modalitatea de evacuare a participanților; de
exemplu: în caz de incendiu.
În timpul meciului, cei doi arbitri sunt atenți ca toată lumea să joace conform
regulilor, fără să fie aplicate lovituri cu piciorul sau pumnul. Nu se aplică nici
presiune asupra articulațiilor pentru a învinge un adversar.

6 CONCLUZIE
Judo este excelent atât pentru sănătatea fizică, cât
mentală. Învață tehnici de autoapărare fară a răni
contactului fizic apropiat dintre concurenți, acest joc
ușurință într-o manieră incluzivă, cu participarea atât a
cât și a celor nevăzătoare.

și pentru sănătatea
adversarul. Datorită
poate fi practicat cu
persoanelor văzătore,

CANOTAJ
Canotajul este un sport care poate fi practicat recreațional sau competitiv
atât pe uscat (canotaj indoor), cât și pe apă. Pe apă, indivizii pot să vâslească
cu câte o vâslă în fiecare mână) sau doar cu o singură vâslă. Sculling-ul (a
mânui 2 văsle) se poate face individual sau în echipe de 2, 4 sau chiar 8
canotiști. Canotajul se face întotdeauna în bărci cu echipaj, în echipaje de 2, 4
sau 8. Uneori acestea sunt conduse de un COXSWAIN, deși de cele mai multe
ori, bărcile mai mici (2/4 vâslători) sunt conduse de o persoană specializată
care stă la cârmă.
Canotajul oferă atleților cu deficiențe de vedere oportunitatea de a fi activi pe
apă, de a se implica într-un mediu distractiv, prietenos și de a participa la o
varietate de competiții în diverse cluburi specializate, la campionate de stat și
naționale, la campionate mondiale și Jocurile Paraolimpice.
Canotajul este integrat ca Înaltă Performanță. A fost introdus ca sport
paraolimpic la Jocurile Paraolimpice de la Beijing din 2008 și oferă atleților și
persoanelor cu deficiențe de vedere oportunitatea de a atinge cel mai înalt
nivel.

1 MATERIALE
Desigur, canotajul este un sport de apă și mai presus de toate trebuie asigurat un loc
liniștit pentru a-l practica. Deoarece competițiile sunt lungi, locul sau suprafața apei
trebuie să fie cât mai mare, adică pista să fie cât mai lungă.
Desigur, în primul rând, ai nevoie de o barcă potrivită pentru canotaj care poate găzdui 2, 4
sau 8 concurenți.
Echipamente
Vâslele adaptive. Bărcile cu vâsle adaptive sunt echipate cu scaune speciale, care variază în
funcție de dizabilitățile canotisului. Până în prezent, nu există alte specificații de scaun în
afară de următoarele: LTA4+ are un scaun culisant; celelalte trei clase de bărci au locuri
fixe. TA 2x are un scaun care oferă „suport complimentar”. AW1x și AM1x sunt echipate cu
un scaun, care oferă „suport postural” acelor persoane cu echilibru compromis în șezut
(adică leziuni ale măduvei spinării, paralizie cerebrală). Acest lucru asigură ca partea
superioară a corpului să fie susținută și menținută într-o poziție fixă.
Bărcile mai mici sunt echipate cu dispozitive de flotabilitate numite pontoane, care
acționează ca stabilizatori atașați la instalațiile de ambarcațiune, oferind un echilibru
lateral suplimentar.

Echipament de canotaj de bază
Dacă sunteți la început, este util să aveți o privire de ansamblu asupra tuturor
echipamentelor de bază de canotaj pe care le veți întâlni.
Vaslele
Capătul vâslei care intră în apă este vopsit de obicei în culorile clubului reprezentat de
canotaj. Există vasle de diferite forme: au formă de satâr pentru carne sau formă
tradițională în formă de lalele.
Vâsle
Canoșii folosesc vâsle (sau lame) ca pârghie pentru a propulsa barca.
Montaje
Montajele unei bărci (stabilizator metalic) sunt situate la fiecare loc din barcă și susțin un
pivot (pivotant și poarta) pentru a ține vâsla afară din lateralul bărcii. În prezent, există mai
multe modele din care sunt confecționate vâslele: de la două sau trei tuburi de metal sau
carbon până la aripi metalice sau de carbon.
Scaunele
Unele bărci au scaune fixe, iar altele au scaune glisante. Canoșii se așează pe un scaun
alunecând, ceea ce înseamnă că acesta se va mișca înainte și înapoi pe roți pentru a
permite o mișcare mai mare.
Pantofi
Canoșii își fixează picioarele de barcă prin intermediul pantofilor fixați pe o placă metalică
din barcă (targă pentru picioare). Acest lucru le oferă o bază stabilă pentru a împinge.
Acestea ar trebui să aibă dispozitive de fixare pentru călcâi pentru a permite eliberarea
rapidă a picioarelor în caz de răsturnare.
Scaunul lui Coxes
Unele bărci au un cox care stă fie în față, fie în spatele bărcii - pe scaunul coxului. Într-o
ambarcațiune cu cox, coxul conduce barca folosind o cârmă și un mecanism de direcție
încorporat și instruiește echipajul, acționând și ca un vizor.
Arc și minge cu arc
Arcul este capătul din față al bărcii și este, de asemenea, numele dat vâslatorului care stă
pe scaunul cel mai apropiat de capăt (este cel care va trece primul linia de sosire). Mingea
de la capăt este un capac de siguranță în formă de minge, care se așează peste
mecanismul de direcție al bărcii.
Acest lucru este obligatoriu pentru toate bărcile cu vâsle pentru siguranța celorlalți
utilizatori de apă.
Pupa (sau pânză de pupă)
Aceasta este secțiunea acoperită din spatele bărcii.
Cârma este montată sub pânza pupa a bărcii și este
atașată la mecanismul de direcție.

2 PERSONAL
Pentru asistență, personalul echipei de canotaj este compus și din văzători și
nevăzători. Astfel, pentru practicarea acestui tip de sport este nevoie de un
număr ceva mai mare. Adică persoanele care însoțesc o persoană cu
dizabilități de vedere pot fi și personal de sprijin. Dacă vâslesc 2, 4 sau 8
persoane, numărul de asistenți ar trebui să fie și el de cel puțin 2, 4 sau 8.
Sarcina lor este să aducă barca la apă, să regleze vâslele, să pună vâslele în
barcă și bineînțeles să urmeze barca cu o altă barcă pentru a veni în ajutor
pentru un eventual accident pe apă.
Pe lângă asistenții canoșilor, desigur, dacă este o competiție ar trebui să fie
asigurat un număr maxim de arbitri, doctori și medici.

3 JUCĂTORI

Oricine are o deficiență de vedere se poate implica în canotaj. O persoană
nevăzătoare sau cu vedere parțială va beneficia de pe urma canotajului
datorită sentimentului de libertate pe care îl oferă; izolarea socială va fi
redusă iar învățarea de noi abilități îi va menține în același timp în formă.
Mai mult, canoșii cu deficiențe de vedere pot avea mare succes la canotaj;
Cei mai buni canotiști au toți o senzație fantastică pentru mișcarea bărcii,
care este total independentă de vederea lor. Din acest motiv, nu există niciun
motiv pentru care persoanele cu deficiențe de vedere să nu poată vâsli la un
nivel înalt în cadrul activității de club. Pentru canotaj este nevoie de 2, 4 sau
8 persoane pentru un echipaj într-o barcă.

4 REGULI
Reguli de bază
Există două reguli cheie în canotaj, care sunt stabilite
Internațională de Canotaj (FISA) pentru toate evenimentele.

de

Federația

Schimbări ale benzii: în probele de canotaj olimpice, există șase benzi
separate, cu câte o barcă pe fiecare bandă. Bărcile au voie să-și schimbe
banda alocată, cu condiția să nu obstrucționeze cealaltă ambarcațiune. În
cazul în care o barcă o împiedică pe cealaltă în timp ce schimbă banda,
individul sau echipa va fi descalificată imediat din cursă.

Porniri false: evenimentul începe cu sunetul unui gol care este tras dintr-o
armă. Totuși, dacă o echipă își părăsește locul înainte ca golul să fie tras,
atunci este considerat un start fals.
Fiecărei echipe sau individ i se permite cel puțin un start fals pentru un
eveniment. Chiar și în cazul unei secunde, sunt descalificați din cursă.

5 SIGURANȚĂ
Canotajul este un sport provocator și plăcut. Cu toate acestea ca toate
sporturile, și în special sporturile nautice, există riscuri inerente. În
consecință,
este
esențial
ca
toți
participanții
(inclusiv
canotiștii,
comandanții, antrenorii, oficialii de curse cu bărci, voluntarii și suporterii) să
cunoască și să respecte politicile de siguranță pe apă stabilite.
Ca parte a criteriilor de siguranță ale cluburilor și ale curselor, Ofițerii de
Siguranță ai Clubului trebuie să verifice ca echipamentul lor să respecte
criteriile cerute. Pentru a promova siguranța și pentru a ajuta cluburile să-și
îndeplinească cerințele de siguranță, verificarea aleatorie poate fi făcută de
către oficialii curselor de ambarcațiuni.

6 CONCLUZIE
Oricine are o deficiență de vedere se poate implica în canotaj. O persoană
nevăzătoare sau cu vedere parțială va beneficia de pe urma canotajului
datorită sentimentului de libertate pe care îl oferă, izolarea socială redusă și
învățarea de noi abilități îi poate menține în același timp în formă.
Canotajul este unul dintre puținele sporturi care exersează toate grupurile de
mușchi. De asemenea, sportul îmbunătățește rezistența cardiovasculară și
forța musculară. Canotiștii de înaltă performanță tind să fie înalți și
musculoși: deși greutatea suplimentară crește rezistența la barcă, puterea
crescută a sportivilor mai mari tinde să compenseze. Puterea crescută se
realizează prin pârghia sporită asupra vâslei oferită de membrele mai lungi
ale sportivului. În bărci cu mai multe persoane (2, 4 sau 8), cea mai ușoară
persoană de obicei stă în partea din fața bărcii.

ALERGATUL
Alergarea este una dintre cele mai esențiale și străvechi activități sportive pe
care le fac oamenii. La un nivel recreațional alergarea nu necesită nici un
echipament special, se poate face oriunde și în funcție de viteză există diferiți
termeni care pot fi folosiți pentru a descrie activitatea. Aceștia sunt jogging
care se referă la un ritm mai lent al activității de alergare și sprinting ceea ce
înseamnă un mod foarte rapid de a alerga. La nivel profesionist alergătorii
aleargă pe o pistă, pe drum, cross-country (traseu) sau pe diferite
caracteristici geografice (verticale) în funcție de distanță și de tipul activității
de alergare. Sunt organizate diferite curse, cea mai scurtă pistă este de 100
de metri, cea mai lungă distanță de 303 - 506 de metri. Sprinturile sunt de
până la 400 de metri, distanțele medii sunt între 400 și 3000 de metri, iar
distanțele lungi sunt de peste 3000 de metri.
Alergarea poate fi adaptată persoanelor cu deficiențe de vedere cu sprijinul
unui ghid. Cele două moduri comune sunt ghidarea prin direcția verbală sau
alergarea cu o legătură. Acest lucru se întâmplă atunci când e vorba de ghizii
profesioniști de curse iar alergătorii sunt conectați la încheietura mâinii
printr-o mică bucată de frânghie numită ataș, care ajută alergătorul să
rămână aliniat pe banda sa. Deoarece nivelurile de deficiență de vedere pot
varia, pentru a face o cursă corectă, fiecare sportiv cu deficiențe de vedere
poartă o bandă la ochi. Ghidul și sportivul se antrenează împreună și aleargă
unul lângă altul într-un mod foarte sincronizat, mișcându-și brațele și
picioarele în același timp.

1 MATERIALE
Alergarea este un sport grozav pentru că practic se poate face oriunde. În mod ideal, o
pistă de alergare este cel mai bun teren de exersat, deoarece nu există atât de multe
obstacole ca pe un traseu natural, de exemplu. La organizarea unei curse pentru
persoanele cu deficiență se folosește același echipament pentru începerea cursei (blocuri
de start) ca și pentru cursa pentru sportivii văzători. Singurul echipament suplimentar
necesar fiind legăturile pentru sportivii cu deficiențe de vedere. În plus, sunt necesare și
haine și încălțăminte specială pentru o alergare naturală.

2 PERSONAL
Atunci când organizați un eveniment de alergare pentru persoane cu
deficiențe de vedere, este important să aveți la fel de mulți voluntari care să
alerge ca și ghid, câte unul pentru fiecare participant nevăzător sau cu
deficiențe de vedere. În mod ideal, ei se antrenează împreună, dar atunci
când este vorba despre o activitate recreativă la care se pot alătura străinii,
poate crea și o bună oportunitate de includere atunci când alergătorii și
ghizii sunt împreună. Puteți, de asemenea, să-i lăsați pe cei văzători să
„alerge în pantofii orbilor”, fiind legați la ochi și făcând pereche cu un ghid.
În funcție de distanță, sunt necesari voluntari sau angajați în anumite etape
ale pistei sau ale traseului. Acest lucru este important pentru a alerga în
siguranță, pentru a le oferi băuturi și pentru a sprijini alergătorii dacă apare
vreo problemă. Asistența medicală ar trebui să fie întotdeauna prezentă în
cazul unui eveniment mai mare.

3 JUCĂTORI
Măreția acestui sport este că poate fi „jucat” cu câte persoane doresc
organizatorii să participe – ținând cont de regulile de siguranță și având
suficientă capacitate pentru a oferi sprijin. O echipă este formată din doi
sportivi: unul cu deficiență de vedere/sau legat la ochi și un ghid văzător.

4 REGULI
Sportivii de atletism cu deficiență vizuală severă / sau acei participanți
văzători care poartă legături la ochi sunt grupați cu ghizii. Ghizii sunt
alergători văzători care comunică în mod constant cu partenerii lor,
evidențiază obstacole și informează sportivii în ce punct al pistei/traseului se
află și cât a mai rămas. Sportivii și ghizii sunt legați la încheietura mâinii cu o
frânghie mică. Amândoi aleargă unul lângă altul și își sincronizează mișcările
împreună. Este nevoie de multă comunicare directă în cadrul unei echipe. La
începutul cursei, toate perechile se aliniază la linia de start, iar după semnal
(fluier, împușcătură, etc) toți încep să alerge. Câștigă perechea care ajunge
prima la linia de sosire.

5 SIGURANȚĂ
În funcție de distanță, voluntarii sau angajații sunt necesari în anumite etape
ale pistei sau ale traseului pentru a asigura siguranța, pentru a oferi băuturi
și pentru a sprijini alergătorii dacă apare vreo problemă. Asistența medicală
ar trebui să fie întotdeauna prezentă în cazul unui eveniment mai mare.
Sportivii și ghizii lor au nevoie de puțin timp pentru pregătire, pentru a
discuta despre modurile lor de a comunica între ei, pentru a exersa modul în
care aleargă unul lângă altul într-un mod sincronizat. La start organizatorii
trebuie să se asigure că toată lumea are suficient spațiu, nu ar trebui să fie
aglomerat mai ales la start.

6 CONCLUZIE
Acest tip de activitate sportivă este foarte ieftină, nu necesită echipament
scump, oferă o oportunitate ideală pentru ca oamenii să se conecteze între
ei, prin urmare este unul dintre cele mai bune sporturi pentru a promova
incluziunea socială.

ÎNOT
Înotul, ca formă de competiție sportivă, a apărut odată cu înființarea de
cluburi sportive și numeroase asociații. Unul dintre primele cluburi de înot a
fost creat în 1837 în Anglia.
Cel mai faimos stil de înot de atunci era cel care astăzi se numește stilul
clasic. Înotătorii fără dizabilități concurează pentru medalii din 1896 (Primele
Jocuri Olimpice). La acea vreme au fost prezentate clasicul și freestyle. În
1940, stilul fluture a fost dezvoltat. Abia din 1960, jucătorii cu dizabilități
concurează la această disciplină (Olimpiadele Paraolimpice de la Roma).
Tehnica de înot și antrenamentul pentru persoanele cu deficiențe de vedere
sunt aceleași ca și pentru persoanele văzătoare. Este greu să faci viraj, să înoți
drept în mijlocul pistei și să faci săriturile de start. Toate acestea necesită
timp, efort și control emoțional pentru a dezvolta aceste elemente. Este o
activitate pe an întreg, care se poate desfășura în zonele de înot interioare și
exterioare.
Virajele sunt facilitate de antrenori care stau la ambele capete ale pistei și
ating jucătorul cu un stâlp cu vârf ca o minge atunci când ajung la sfârșitul
virajului sau înainte de a ajunge la linia de sosire. Persoana știe că se află
aproape de peretele piscinei.
Tehnica de înot este aceeași ca și pentru persoanele fără dificultăți de vedere.
Se sugerează ca înotatorul să aibă o persoană de sprijin, care să
servească/ajute la ajungerea în zona de înot, să ajute în pregatirea înainte și
dupa înot. Nu sunt necesare zone sportive speciale. Unul dintre factorii
importanți în timpul procesului de învățare este acela că antrenamentul
trebuie organizat în tăcere, astfel încât persoana să poată auzi instrucțiunile
și semnele de la antrenor/instructorul sportiv.
În înot, s-au creat clase de început care constau din două elemente:
• un cod de literă: S, SB sau SM, care indică stilul de înot:
• S – clasificare la stil liber, spate și fluture;
• SB - clasificare în stil clasic;
• SM - clasificarea stilului alternativ.

Un număr de la 1 la 14, indicând tipul și gradul de handicap:
• 1-10 - invaliditate a organelor locomotorii (cu cât numărul este mai mare, cu
atât gradul de handicap este mai mic);
• 11-13 - deficiență de vedere (cu cât numărul este mai mare, cu atât gradul de
handicap este mai mic);
• 14 - dizabilitate intelectuală.
La înotul pentru persoanele cu dizabilități, participanții concurează într-o
varietate de stiluri de înot: stil liber, spate, clasic, fluture și alternativ.
Sportivii cu deficiențe de vedere sau cu dizabilități intelectuale au
întotdeauna aceeași clasă în toate stilurile, de ex. S11, SB11 și SM11 (atlet
nevăzător):
• Clasa S/SB11 - sportivii au acuitate vizuală foarte slabă și/sau nu percepe
lumina;
• Clasa S/SB12 - sportivii au o acuitate vizuală mai bună decât sportivii din
clasa S/SB11 și/sau un câmp vizual limitat la mai puțin de 5 grade;
• Clasa S/SB13 - sportivii au cea mai bună acuitate vizuală posibilă care îi
califică în continuare să participe la evenimente de înot pentru persoane cu
dizabilități și/sau un câmp vizual limitat la mai puțin de 20 de grade.

1 MATERIALE
Toate piscinele și clădirile ar trebui să fie accesibile persoanelor cu
dizabilități. Pentru a efectua antrenamentul sau competiția aveți nevoie de o
piscină, interioară sau exterioară, în funcție de anotimp (meteo).
De asemenea, ca formă recreativă de sport, se poate practica în zone de înot
deschise precum mare sau lacuri, acolo unde este posibil, dar numai cu
sprijinul unei persoane însoțitoare. Înotul în zonele deschise de înot este
folosit în principal pentru competiții precum triatlonul. Piscinele interioare și
exterioare sunt folosite doar pentru competiții simple.
Conform reglementărilor World Para Swimming, două tipuri de piscine sunt
aprobate pentru antrenament și competiție:
piscine standard paraolimpice;
piscine cu standarde minime.
E nevoie de:
lungime minimă de 25 sau 50 de metri dacă placa de contact de
măsurare este instalată pe ambele părți ale piscinei;
o adâncime minimă de 1,35 metri, începând de la 1 metru al piscinei
până la cel puțin 6 metri pe laterala stâlpilor de start. În plus, este
necesară o adâncime minimă de 1,0 metri;
Traseul trebuie să aibă o lățime de cel puțin 2,5 m, cu două benzi în
afara primei și ultimei piste de cel puțin 0,2 m fiecare.

Funia de cale va fi formată din „flotante” pe toata lungimea sa având un
diametru minim de 0,10 m și un diametru maxim de 0,15 m. Corzile
traseului trebuie întinse pe toată lungimea pistei de înot și atașate la
ambele capete de cârlige înfipte în pereți;
Stâlpii de pornire trebuie să fie rigizi pentru a nu da efect de elasticitate.
Înălțimea stâlpului de pornire trebuie să fie între 0,5 metri și 0,75 metri
deasupra suprafeței apei. Suprafața stâlpului trebuie să aibă cel puțin 0,5
metri x 0,5 metri și trebuie acoperită cu un material anti-alunecare. Panta
maximă a stâlpului spre apă nu trebuie să depășească 10%. În plus, stâlpul
de pornire poate avea un suport pentru picioare reglabil. Designul stâlpului
ar trebui să permită mâinii înotătorului să prindă partea din față sau
părțile laterale ale stâlpului atunci când lansează de pe acesta.
Temperatura apei trebuie să fie între 25 C și 28 C.
Marcajele pistei - ar trebui să fie într-o culoare închisă, contrastantă,
plasate pe fundul piscinei în mijlocul fiecărei benzi.
Personalul implicat are nevoie și de un echipament special:
Dispozitiv de apăsat: un dispozitiv folosit pentru a ajuta un atlet cu
deficiențe de vedere în timp ce sportivul se apropie de peretele de capăt.
echipament sportiv.
Jucătorii care practică acest sport au nevoie de următoarele echipamente:
echipament de înot;
costume de baie, șlapi, prosop;
echipament de înot precum ochelari pentru înot, cască;
tablă pentru învățarea înotului;
centura de plutire;
dopuri pentru nas.

2 PERSONAL
Cel puțin un antrenor sau instructor sportiv (instructor de înot de preferat), o
persoană însoțitoare care vă va ajuta cu rutinele zilnice înainte și după
antrenament.
Personalul necesar pentru organizarea competiției și rolurile acestora:
Antrenori:
în timpul antrenamentului antrenorul este responsabil de predare precum
și de îngrijirea înotătorului;
în timpul competiției – sunt responsabili de menținerea controlului atunci
când înotatorul se apropie de peretele piscinei, pe lângă faptul că
oferă sprijin în faza de pregătire și încălzire
înainte de începere;

Tappers: un asistent al unui sportiv cu deficiențe de vedere care asistă
înotatorul în timpul competiției. Taperul informează despre apropierea de
perete.
Alte exemple de personal care ar putea fi implicate: Arbitru, personal
medical, Antrenor. În timpul competiției, trebuie să existe cel puțin un
arbitru care să dea semnul de start tuturor, iar pentru fiecare înotător trebuie
să existe antrenorul său, care să țină o linie specială care să ofere înotătorului
informația că se apropie de perete, să ia rândul.

3 JUCĂTORI
Înainte de începerea activității, toți jucătorii trebuie să facă activități de
încălzire sub controlul antrenorului sau instructorului de înot. Înainte de a
participa la orice fel de competiție, este recomandat ca persoana cu
deficiențe de vedere să parcurgă cursul de înot, să cunoască toate stilurile de
înot și cum să se comporte în situații riscante în apă.
Acest sport poate fi practicat de fiecare persoană, de asemenea de cele cu
diferite tipuri de handicap. Poate fi practicat și individual, dar întotdeauna
cu sprijinul unui ghid sau în grupuri de oameni. Competițiile sunt
individuale, precum și pe echipe.

4 REGULI
Sportivii, personalul de sprijin pentru sportivi și personalul de clasificare sunt
responsabili pentru a fi familiarizați cu toate cerințele sportului, tipul de
competiție și toate cerințele unității în care este organizat evenimentul.
PE DURATA COMPETIȚIEI
Arbitrul principal începe fiecare cursă cu o serie de fluiere scurte.
Înotătorii se pregătesc pentru start, își scot hainele cu excepția
costumului de baie. Apoi Arbitrul Principal va da semnalul printr-un fluier
lung pentru a ocupa poziția pe platforma de start sau în apă (în funcție de
stilul de înot). Al doilea fluier lung este semnalul pentru a lua poziția de
start. Apoi, Arbitrul Principal dă semnul Starterului. În cazul unui înotător
cu deficiență de vedere, după fluierul lung al arbitrului principal,
înotătorul ar trebui să se poată orienta înainte ca Starter să dea comanda
„a se pune în poziție”. În cazul unui înotător cu deficiență de vedere sau cu
deficiență de auz,
asistentul trebuie să dea semnalul de start
înotătorului prin utilizarea instrucțiunilor
non-verbale.
După ce participanții înoată și ajung la
sfârșitul cursei, înotătorul
trebuie să atingă peretele cu orice parte a
corpului.

Toate cursele individuale sunt organizate separat pentru fiecare sex.
Dacă un înotător parcurge distanța singur, el trebuie să parcurgă întreaga
distanță pentru ca rezultatul să fie recunoscut.
Înotătorul trebuie să rămână și să termine cursa pe aceeași bandă de pe
care a pornit.
Dacă un înotător cu deficiențe de vedere iese pe o bandă care nu este
folosită, el/ea poate termina cursa pe acea bandă.
Dacă de pe altă parte, iese la suprafață pe o bandă care este folosită de un
alt înotător, este de preferat ca înotătorul să revină pe banda corectă.
Tapper-ul poate da instrucțiuni verbale, dar numai după ce a identificat în
mod clar acel înotător după nume pentru a preveni distragerea atenției
sau interferența cu alți concurenți. Dacă înotătorul finalizează cursa pe
banda ocupată fără a interfera cu un alt concurent, scorul acestuia va fi
luat în considerare.
Nu este permisă tragerea de frânghie/linie.
Spectatorii în timpul competiției trebuie să tacă iar persoanele în calitate de
sportivi cu deficiențe de vedere, trebuie să folosească semnale verbale, care
reprezintă o parte importantă a competiției.

5 SIGURANȚĂ
Pentru a crea un mediu sigur, toți participanții, personalul, jucătorii și
spectatorii trebuie să respecte aspectele de siguranță. Personalul ar trebui să
promoveze examenul de prim ajutor chiar dacă concursurile sunt organizate
în sprijinul personalului medical special. Instructorii ar trebui să fie experți
calificați și ar trebui să treacă un examen sub supravegherea Asociației
Sportive abilitate.
De asemenea, personalul trebuie să prioritizeze următoarele aspecte în
timpul unui eveniment de înot:
Antrenorul de înot este obligat să se îndrepte spre piscină. În timpul
antrenamentului, el/ea trebuie să se deplaseze de-a lungul piscinei, astfel
încât instrucțiunile să fie ușor de auzit pentru înotătorii cu deficiențe de
vedere.
Comunicarea bună și clară este crucială. Antrenorul trebuie să dea
explicații detaliate despre exerciții. Uneori este necesar să se facă
demonstrații manuale de exerciții cu înotătorul cu deficiențe de vedere.
Zona de lângă piscină ar trebui să fie ferită de obstacole și echipamente
care ar putea cauza căderea sau accidentarea cuiva.
Toate echipamentele trebuie depozitate într-o zonă bine delimitată.
Înotătorii ar trebui să fie informați unde este zona respectivă.
Dați întotdeauna instrucțiuni precise pentru
a ajuta înotătorii cu deficiențe de vedere să
își găsească drumul (Exemplu: „treptele sunt în
partea stângă”).

Reguli generale de siguranță pe care ar trebui să le aplicați în toate situațiile:
Înotul în ape deschise (lacuri, mare sau râuri, etc.) - se recomandă să înoți
întotdeauna însoțit de partener sau de grup, chiar dacă aveți abilități
foarte bune de înot. De obicei, apele deschise nu sunt echipate cu linii de
direcție, nu au granițe, de aceea un partener de înot văzător este o
necesitate.
În caz de urgență, înotați întotdeauna în aceeași direcție în care merg
valurile, pentru a ajunge la mal.
Concentrați-vă și încercați să ascultați sunete care semnalizează direcția
terenului dată de: oamenii care vorbesc, câinii care latră sau muzică. Dacă
înotătorul vede forme și contururi, el/ea ar trebui să se concentreze și să
caute clădiri, steaguri sau lumini.

6 CONCLUZIE
Înotul a câștigat popularitate în rândul persoanelor cu dizabilități datorită
versatilității sale, datorită proprietăților specifice ale apei. Plutibilitatea apei
face corpul mai ușor, ceea ce permite persoanelor cu forța musculară redusă
semnificativ să efectueze mișcări active.

SCHIAT
Este o disciplină paralimpică. Ghidul joacă un rol important în competițiile de
coborâre pentru nevăzători și cu deficiențe de vedere. Arată traseul unui
concurent orb sau cu deficiențe de vedere, se deplasează în fața
concurentului în ritmul acestuia. El nu trebuie să fie depășit sau condus mai
mult de un gol în fața lui. Manipulatorul nu atacă golurile, așa că trebuie să
urmeze o pistă puțin diferită. Greșelile sale sunt pedepsite cu descalificarea
concurentului, sau pur și simplu pot cădea de pe traseu.
Manipulatorul și călărețul sunt interdependenți, iar orice greșeală a unuia
dintre ei are ramificații pe traseu. Prin urmare, ei trebuie să fie antrenați,
armonios, să se înțeleagă și să se completeze perfect. Ghidul de la început
până la sfârșit conduce concurentul cu deficiențe de vedere. Rolul ghidului
este evidențiat de faptul că primește medalia paralimpică pe care o primește
un concurent orb sau cu deficiențe de vedere.
Există cinci competiții la Jocuri: Downhill, Slalom, Giant Slalom, Super Giant
și Super Combination.
Para snowboardul este unul dintre cele mai tinere și cu creștere rapidă
sporturi de iarnă, în care pot concura și persoanele cu dizabilități. Primele
competiții au fost organizate la Soci în 2014. În prezent, doar sportivii cu
deficiențe de mobilitate au voie să participe, conform următoarei clasificare:
SB-LL 1 - snowboarderi care au afectată semnificativ funcția unuia sau
ambelor membre inferioare; acest grup include sportivii cu o amputație
deasupra genunchiului sau cu amputație dublă a membrelor sub genunchi;
SB-LL 2 - snowboarderi care au o afectare ușoară a funcției unuia sau a
ambelor membre inferioare; în acest grup sunt concurenți cu amputație
inferioară a piciorului, dar pot participa și concurenți cu pareză unilaterală;
SB-UL - snowboarderi care au afectat un membru sau ambele membre
superioare.
La para snowboard, competiția este alcătuită din trei evenimente:
Banked slalom (SBL)
Este o competiție în care jucătorul trebuie să depășească cât mai repede un
traseu cu o lungime de 400-1000 m, o cotă de 100-250 m, un unghi de
înclinare de 20-35 % și o lățime de minim 4 metri. Se recomandă ca pista să
fie amplasată într-o vale naturală. Pe pistă poate fi un singur concurent în
timpul competiției. Un concurent parcurge pista de trei ori, iar cel mai bun
timp din trei va conta pentru clasificare; Competiția de slalom a avut loc
pentru prima dată în timpul Jocurilor Paralimpice de la Phenian în martie
2018.

Snowboard cross (SBX)
Această cursă se desfășoară pe o pistă special construită cu o lungime de 5001000 m, o cotă de 100-200 m, o pantă de ~25% și o lățime minimă de 12 m.
Timpul unei alergări este de aproximativ 40-70 de secunde de efort fizic
maxim. Pista este protejată de o plasă, marcată cu vopsea ecologică și porți.
Pe pistă sunt obstacole (denivelări, role, sărituri, obiecte de diferite
dimensiuni și înclinații). Traseul cu obstacole trebuie depășit în cel mai scurt
timp posibil. În această competiție, doi concurenți concurează în același timp
în runda finală. Pentru a fi în runda finală, cursele de calificare se desfășoară
una câte una. Pe baza timpilor realizați, concurenții sunt calificați pentru
rundele finale. Acestea, la rândul lor, oferă locuri pentru 16 bărbați și 8 femei,
care vor concura în perechi și vor elimina până la stabilirea unui câștigător.
Giant slalom (GS)
Acesta este cel mai tânăr dintre categoriile de para snowboard. Această
competiție se bazează pe modalitatea de depășire a porților distanțate la
fiecare 20-27 m pe o pantă cu o lungime de 400-600 m, o cotă de 200-400 m,
o pantă de 20-35 % și o lățime minimă de 40m. Prima competiție a avut loc în
Iran în 2016/2017 și va debuta ca disciplină paralimpică pentru prima dată în
2022.

1 MATERIALE
Ambele sporturi, schi și para snowboard, sunt practicate în aer liber, în
special în sezonul de iarnă. Echipamentul de bază sunt schiurile, care sunt
folosite pentru a concura. Sunt exact aceleași cu cele folosite de sportivii apți.
Pentru persoanele cu deficiențe de vedere, pe lângă sprijinul uman sub formă
de ghid, în plus, sunt folosite veste reflectorizante luminoase pentru a
îmbunătăți vizibilitatea ghidului care este în fața orbului sau a persoanei cu
deficiențe de vedere. Sunt folosite și dispozitive care permit comunicarea
vocală între concurent și ghidul: de la interfoane la difuzorul de pe spatele
ghidului, atunci când e vorba de echipele în care sunt jucători complet
nevăzători. Alte echipamente necesare sunt căștile de protecție, ochelarii de
schi, bețele, mănușile și protecțiile corporale (mână și antebraț).
Există echipamente speciale concepute pentru sportivii nevăzători, schiori:
ochelari înnegriți – modelul este opțional, dar în timpul competiției, juriul
îi poate controla;
echipament de concurs;
instrumente de competiție – exemplu: schiuri, șireturi bocanci, bețe,
îmbrăcăminte, căști, ochelari de schi;
echipamente suplimentare (accesorii) – exemplu - capace de vârf din
plastic, greutăți suplimentare, apărători de spate.

2 PERSONAL
Ghid și schior. Rolul ghidului este descris mai jos.
• Ghidul rămâne de obicei în spatele schiorului, dându-i schiorului
instrucțiuni verbale, precum și descrieri. Acest sistem necesită pante mari cu
puține obstacole.
• Ghidul îl precede pe schior, oferind orientare prin instrucțiuni verbale, pe
măsură ce schiorul urmează conturul corpului și mișcările ghidului. Acest
sistem necesită mai puține instrucțiuni precise, deoarece schiorul urmărește
în primul rând vocea și mișcările ghidului. Un sistem portabil de amplificare,
numit Amplivox PA System, poate ajuta ghidul și schiorul să rămână în
strânsă comunicare.
• Este important să păstrați o distanță cât mai mică între schior și ghid, dar
nu prea aproape pentru a evita accidentele. Atât schiorul, cât și ghidul
trebuie să poarte veste care să identifice pe cel care este orb și ghidul. Acest
lucru îi va informa pe ceilalți schiori să nu încerce să schieze între ei.
Pentru a organiza evenimentul, toți trebuie să respecte regulile
internaționale ale asociațiilor de paraschi și para snowboard. Este necesară
selectarea Juriului și a membrilor Juriului/Comitetului de organizare, care vor
fi responsabili cu supravegherea tehnică în zonele închise de competiție:
delegatul(i) tehnic(i),
directorul de curse WPAS,
Arbitrul,
Arbitrul Asistent,
șeful de cursă,
arbitrul de start,
arbitrul de sosire,
Controlerul video (drepturi fără vot),
administratorul cursei WPAS OVR (drepturi fără drept de vot),
controlorul echipamentului (nu are drepturi de vot),
precursorul (membru al Comitetului de Organizare). Juriul poate desemna
diferiți înaintași pentru fiecare cursă. Fiecare trebuie să poarte numerele
de start ale înaintașului.

3 JUCĂTORI
Acest sport se practică în principal individual. Schiorul trebuie urmat de
ghid.
Schiul alpin este una dintre rarele oportunități disponibile care permite
orbului să se miște liber cu viteză în timp și spațiu. Potrivit Asociației
Internaționale pentru Sporturi pentru Nevăzători. Schiul de fond este la fel
de provocator; diferența principală dintre schiul de fond și schiul alpin este
că schiul de fond are loc, în general, pe pante
și dealuri mai mici decât în coborâre.
Toți sportivii trebuie să fie sub controlul
antrenorului sau instructorului sportiv
licențiat, trebuie să posede toate abilitățile
necesare în tehnica schiului.

4 REGULI
Sportivii, personalul de sprijin pentru sportivi și personalul de clasificare este
personal responsabil de toate cerințele sportului, de competiție și toate
cerințele unității în care este organizat evenimentul.
Regulile paraschiului sunt foarte asemănătoare cu regulile și parametrii
tehnici ai schiului pentru sportivii apți. Există reguli diferite pentru fiecare
categorie și tip de competiție. Așa-numitele clase de concurs medical
introduse din 2006 (Jocurile Paralimpice de la Torino) pentru nevăzători și
pentru persoanele cu deficiențe de vedere care participă însoțiți de ghid
sunt:
B1 - conducere cu ochelari acoperiți (pentru a înlătura îndoielile cu privire
la vedere), acuitatea vizuală este mai slabă decât LogMAR 2.60;
B2 - claritate și câmp vizual limitat semnificativ; acuitatea vizuală variază
de la LogMAR 1,50 la 2,60 (inclusiv) și/sau câmpul vizual este restrâns la o
rază mai mică de 10 grade diametru;
B3 - acuitate și câmp vizual moderat; acuitatea vizuală variază de la
LogMAR 1,40 la 1 (inclusiv) și/sau câmpul vizual este restrâns la o rază mai
mică de 40 de grade diametru.
Tipuri de competiție/combinații:
DOWNHILL (DH)
Se caracterizează prin cele șase componente: tehnică, curaj, viteză, risc,
condiție fizică și judecată. Trebuie să se poată schia traseu de la început
până la sfârșit la viteze diferite. Sportivul adaptează viteza și performanța la
abilitățile sale tehnice și la judecata sa individuală responsabilă. Lungimea
traseului trebuie măsurată cu o bandă de măsurare sau GPS și imprimată pe
lista de start și cea de rezultate. O poartă DH este formată din 4 stâlpi de
slalom și 2 panouri de poartă. Pentru panouri se vor folosi panouri
dreptunghiulare din pânză, de aproximativ 0,75 m lățime pe 0,50 m înălțime.
Acestea urmează să fie prinse pe stâlpi astfel încât să poată fi recunoscute
cât mai ușor de concurenți. În loc de pânză roșie, poate fi folosită o culoare
portocalie luminoasă. Dacă plasa de siguranță este de aceeași culoare ca
panourile porții (de obicei roșu sau albastru) și unde porțile nu pot fi văzute
corect pe fundalul plasei de siguranță, poate fi o culoare alternativă pentru
panourile porții (de obicei albastru sau roșu) folosit pe acele porți. Lățimea
porților trebuie să fie de cel puțin 8 m. Trei zile ar trebui programate pentru
inspecție și formare oficială.

SUPER-G (SG)
Este un eveniment de viteză în timpul căruia un concurent finalizează o
cursă pe traseu, timpul de sosire determinând ordinea finală în funcție de
timpul de creștere. Lungimea este în general mai scurtă decât traseul de la
Downhill, dar mai mare decât Slalom și Giant Slalom. Un Super-G este de
obicei purtat într-o singură cursă. Există patru stâlpi de slalom și două
panouri de poartă, alternativ roșu și albastru. Dimensiunile panourilor porții
sunt de 75 cm lățime și 50 cm înalțime. Sunt prinse între stâlpi astfel încât
marginea inferioară a panoului să fie de cca. 1 m deasupra zăpezii. Porțile
trebuie să aibă cel puțin 6 m și cel mult 8 m lățime pentru porțile deschise și
cel puțin 8 m și cel mult 12 m pentru porțile verticale. Panourile porții sunt
fixate în așa fel încât să nu să se rupă.
Terenul trebuie să fie ondulat și deluros dacă este posibil și să aibă în mod
normal o lățime de aproximativ 30 m.
GIANT SLALOM (GS)
Este un eveniment tehnic cu un traseu mai lung și mai puține porți decât
slalomul. Numărul de porți este determinat de căderea verticală a cursului.
Dacă un concurent ratează o poartă, este descalificat. Fiecare concurent
finalizează două curse în aceeași zi pe trasee diferite. Timpii din cele două
runde sunt adunați împreună pentru a determina ordinea finală pe baza
timpului total crescător.
Porțile sunt formate din 4 stâlpi de slalom și 2 panouri de poartă, alternativ
roșu și albastru. Dimensiunile panourilor porții sunt de 75 cm lățime/50 cm
înălțime. Porțile trebuie să aibă cel puțin 4 m și cel mult 8 m lățime. Distanța
dintre cei mai apropiați stâlpi și două porți succesive nu trebuie să fie mai
mică de 10 m. Terenul ar trebui să fie de preferință ondulat și deluros și să
aibă în mod normal o lățime de aproximativ 40 m.
SLALOM (SL)
Este un eveniment tehnic pe un traseu mai scurt decât alte evenimente, dar
cu un număr mare de porți pe care concurentul trebuie să le negocieze. Lipsa
unei porți provoacă descalificarea. Concurenții parcurg două curse în aceeași
zi pe trasee diferite. Timpii din cele două runde sunt adunați împreună
pentru a determina ordinea finală pe baza timpului total crescător. O poartă
de slalom este formată din doi stâlpi sau, acolo unde nu există un stâlp
exterior, poarta va fi formată dintr-un stâlp rotativ. Porțile consecutive
trebuie să alterneze albastru și roșu. Dimensiunea unei porți trebuie să aibă o
lățime minimă de 5,5 m și maxim 6,5 m. Distanța dintre porțile deschise cu
schimbare de direcție este de minim 9 m și nu mai mare de 13 m (valabil
pentru toate categoriile).

Utilizarea unui ghid este obligatorie pentru toate competițiile de clasa B;
Toate echipamentele de ghidare trebuie să respecte regulile stabilite de
organizația WPAS
Concurenții B1 trebuie să schieze în spatele ghidului lor (competiții la
Nivelul 0);
Concurenții B1 pot schia fie în fața, fie în spatele ghidului lor (competiții la
nivelul 1-3)
Ghidul și concurentul în timpul cursei nu au voie să aibă contact fizic;
În timpul competiției, toți sportivii din clasa B1 trebuie să poarte ochelari
înnegriți.
GHIDUL:
Ghidul trebuie să aibă o licență WPAS și trebuie să aibă o viziune adecvată
definită după cum urmează: câmpul vizual trebuie să fie în limite normale și
acuitatea vizuală la un ochi de cel puțin 0,5 și la celălalt ochi de cel puțin 0,2
(cu cea mai bună corecţie);
Distanța dintre ghid și concurent trebuie să fie mai mică de trei (3) porți
pentru slalom și două (2) porți pentru slalom uriaș (GS), Super-G (SG) și
coborâre (DH), excluzând porțile de întârziere și combinațiile verticale.
Nerespectarea va duce la descalificare.
Ghidul trebuie să treacă prin toate porțile și toți ghizii trebuie să poarte un
salopetă.

5 SIGURANȚĂ
Folosiți întotdeauna un „ghid pentru schior de siguranță”. care este
responsabil pentru descrierea împrejurimilor, alegerea liniei de coborâre și
furnizarea de instrucțiuni verbale schiorului cu deficiențe de vedere care este
orb sau are vedere scăzută. Pentru ambele categorii: schiatul de fond și
schiul alpin, se recomandă participarea la cursuri pentru începători sau
pentru persoanele cu deficiențe de vedere care se întorc la sport.
Se recomandă utilizarea echipamentului și îmbrăcămintei de schi potrivite.
În cazul în care nu dispuneți de propriul echipament, îl puteți închiria,
deoarece multe stațiuni de schi au acest lucru în ofertă. Contactați-vă
medicul și întrebați despre lentile sau ochelari de protecție care pot ajuta la
reducerea strălucirii la schi. Lentilele pot fi colorate într-o gamă de culori
pentru a reduce diferite unde de lumină care pot provoca strălucire.

Sistemele de adresare publică, mașinile de zăpadă sau alte zgomote trebuie
să fie reduse la minimum, mai ales la start, sosire și pe întregul hipodrom, în
timp ce toți concurenții cu deficiențe de vedere participă. Toți concurenții
trebuie să poarte o cască de protecție pentru antrenamentele oficiale,
precum și pentru cursa care îndeplinește cerințele, așa cum sunt descrise în
Regulamentul de echipamente WPAS, publicat pe site-ul web WPAS.

6 CONCLUZIE
Schiul și snowboardul sunt sporturi de iarnă care se integrează minunat,
ridică nivelul de adrenalină, dau un sentiment de libertate și îți permit să
crezi în tine. Abia la începutul anilor 1950 și 1960, schiul a fost recunoscut ca
o formă de reabilitare a persoanelor cu dizabilități.
Schiul sau snowboardul oferă oportunitatea de a îmbrățișa și de a comunica
cu forța primordială a gravitației, experimentând astfel entuziasmul absolut
al masei controlate în mișcare, într-un cadru fizic independent.” Schiul este,
de asemenea, un sport care ne angajează întregul corp - brațe, abdomen,
spate și picioare, astfel încât să ne putem menține corpul în formă.

CICLISM ÎN TANDEM
Este o disciplină de ciclism în care doi bicicliști merg pe o bicicletă tandem.
Prima persoană este PILOT, care conduce tandemul și acționează manetele de
schimbare și de frână. În spatele tandemului stă o persoană nevăzătoare sau
cu vedere parțială. Ambele persoane contribuie în mod egal la propulsarea
tandemului prin sistemul de lanț și manivelă. Ca și în ciclismul normal, în
Tandemuri se desfășoară și competiții foarte asemănătoare, atât pe șosea, cât
și pe pistă.
Competiții rutiere:
- start comun;
- cronometru individual;
- perechi de cronometru.
Competiții de pistă:
- sprint (200 m de la startul zborului + alergări);
- 1 km de la o pornire oprită;
- 4 km de la o pornire oprită.
Cursele de ciclism se desfășoară în 2 categorii principale: ciclism rutier - pe
drumurile publice amenajate pentru competiții și ciclism pe pista - la
velodrom. Concurenții se vor lupta în tandem și individual.
În timpul curselor rutiere, în funcție de gradul de handicap, concurenții
pleacă să parcurgă distanțe de 30-120 km. La cronometru aceștia trebuie însă
să parcurgă 1,5-40 km.
În cursele de velodrom, bicicliștii concurează pe o pistă cu o lungime de 250
sau 333,33 metri. Întreaga cale este înclinată spre partea interioară a căii la un
unghi de 43 de grade.
Ca și în ciclismul rutier, concurenții - împărțiți în clase - concurează la
distanțe diferite: 1, 3, 4 mii m şi într-un sprint.
Concurenții sunt împărțiți în clase în funcție de gradul de handicap:
• orbi și cu deficiențe de vedere,
• jucători cu disfuncție de mișcare,
• paralizie cerebrală,
• amputare.
Fiecare dintre aceste clase este împărțită în continuare în subgrupe. Piloții
tandem pot fi – în diferite condiții – atât amatori,
cât și foști cicliști profesioniști. Specificațiile
de clasă și condițiile detaliate pentru piloți
și curse sunt stabilite de Comitetul
Paralimpic Internațional.

1 MATERIALE
Tandem - o bicicletă concepută pentru două sau mai multe persoane care
stau una după alta. Un tandem tipic are, la fel ca o bicicletă cu un singur loc,
un cadru și două roți, dar fiecare persoană are propriul său ghidon, șa și
pedale. Există însă și tandemuri destinate unui număr mai mare de persoane.
Ambele persoane contribuie la punerea în funcțiune a bicicletei, în timp ce
persoana din față de obicei o conduce.

2 PERSONAL
Personalul pentru acest sport ar putea fi hotărât de orice organizator pentru
evenimentul local specific, totuși se recomandă să aibă, ca în orice caz, o
persoană responsabilă de acordarea primului ajutor.

3 JUCĂTORI
Acest sport este jucat de 2 persoane. Amândoi merg cu bicicleta. Persoana
din față are sarcina de a coordona și de a decide traseul bicicletei. De obicei,
această persoană este văzătoare.

4 REGULI
Sportivii, personalul de sprijin pentru sportivi și personalul de clasificare sunt
familiarizați cu toate cerințele sportului, tipul de competiție și toate
cerințele unității în care este organizat evenimentul.
Competițiile tandem pe o pistă de ciclism se desfășoară în conformitate cu
aceleași reguli care se aplică cicliștilor apți.
Cursa de 1 km
Este considerată cea mai dură competiție pe pistă. Viteza trebuie menținută
pe o perioadă lungă de timp. Timpul unei alergări decide cine câștigă.
Cursa de 4.000 de metri
Două tandemuri pornesc de la un start în picioare pe părțile opuse ale pistei.
Două tandemuri cu cei mai buni timpi din tururile
de calificare se califică în finală. Tandemurile
succesive concurează pentru locul trei, locul
cinci etc. În finală - când un tandem „atinge”
adversarul, înseamnă sfârșitul cursei.

Sprint
Eliminarile pentru sprint au loc la 200 m de la startul zborului. Din sferturile
de finală ale Campionatului Polonez, au fost „2” starturi de la startul oprit.
Bicicliștii s-au luptat timp de două ture în sistemul de cupe, astfel încât
învinsul a fost eliminat. Pe lângă viteza în competiție, sunt necesare abilități
tactice și nervi de oțel.

5 SIGURANȚĂ
Înainte de a începe să călăriți, setați șaua la înălțimea potrivită și asigurați-vă
că anvelopele sunt umplute corespunzător, precum și că frânele și luminile
sunt funcționale. De asemenea, ar trebui să evitați să purtați pantaloni largi
sau fuste care ar putea fi prinse în lanțul bicicletei. Acest lucru poate duce la
circumstanțe periculoase.
Exersați să urcați și să coborâți din tandem și să îl plimbați înainte de a
merge într-un tur cu bicicleta. De asemenea, ar trebui să testați
manevrabilitatea tandemului pe teren accidentat, într-un ritm adecvat. Veți
învăța să răspundeți mai bine la mișcările în tandem neașteptate în acest fel.
În plus, încercați să exersați schimbarea vitezelor și virajele într-o locație
liniștită.
În timp ce tandemul se mișcă, nu urcați sau coborâți. Mențineți o distanță de
siguranță față de alți bicicliști, vehicule și alți participanți la trafic în orice
moment
și
respectați
întotdeauna
instrucțiunile
conducătorului.
Alternativele suplimentare, cum ar fi curelele și suporturile pentru spate, pot
spori și mai mult siguranța biciclistului.
Căutați o potecă care are o suprafață plană. Vă rugăm să rețineți că modul în
care intrați într-o curbă variază de la tandem la tandem. Ești mai lent pe un
tandem decât pe un vehicul obișnuit cu două roți. Ca urmare, veți avea
nevoie de timp suplimentar pentru a traversa strada. Ar trebui să fii atent și
să pedalezi cu prudență.

6 CONCLUZIE
Ciclismul în tandem vă oferă o unicitate și atrage privirile localnicilor. Pe
lângă faptul că devii unic în comunitatea ta, îți oferă și suficient timp pentru
a comunica cu partenerul tău de călătorie și pentru a-ți consolida relația.
Tandem este un sport agrement plăcut care contribuie la întărirea relațiilor
cu partenerul de ciclism.

SHOWDOWN
Sportul a fost inventat inițial pentru nevăzători. A fost creat de canadianul
orb Joe Lewis în cooperare cu atletul canadian orb Patrick York. Ideea a venit
de la masa de tenis. Acest joc a câștigat publicitate și succes internațional la
Jocurile Olimpice de la Arnhem din 1980, timp în care a fost jucat în mod
recreațional. Ulterior, a devenit cunoscut și la nivel internațional.
Jocul showdown (uneori numit incorect tenis de masă pentru nevăzători) este
destinat pentru doi jucători.

Reguli generale
La fiecare masă, persoanele responsabile de joc sunt: arbitrul (cu vedere
completă), persoana care cronometrează și marcatorul. O persoană poate
măsura timpul și număra punctele în același timp. Arbitrul poate, de
asemenea, să acționeze ca cronometru și să contracareze în același timp.
Această regulă nu se aplică meciurilor de play-off la nivelul Campionatelor
Europene și Mondiale, unde cel puțin două persoane ar trebui să arbitreze și
să marcheze.
Jocul începe și se termină cu un fluier al arbitrului. Un singur fluier înseamnă
începutul sau oprirea jocului, un fluier dublu - un gol marcat de un jucător și
un fluier lung - sfârșitul unui set sau joc.
Câștigătorul este jucătorul care ajunge primul la 11 puncte, având un avantaj
de 2 puncte față de adversarul său. Dacă nu există un avantaj de 2 puncte,
jocul continuă la 16 puncte. Concurentul care marchează următorul punct
câștigă, chiar dacă tot nu are un avantaj de două puncte.
În timpul jocurilor, timpul alocat fiecărui set este limitat în întregime la 15
minute. Dacă se termină timpul limită pentru un set, câștigă jucătorul cu cele
mai multe puncte. În caz de egalitate, se aruncă o monedă pentru a
determina care jucător va servi primul. Primul concurent care înscrie un punct
este câștigătorul.
Jucătorii își schimbă părțile mesei după fiecare set. În ultimul set al jocului,
jucătorii își schimbă partea după ce unul dintre jucători a marcat 6 puncte
sau dacă a trecut jumătate din timpul de joc. Dacă se joacă un singur set,
jucătorii își schimbă partea după ce unul dintre ei
a marcat 6 puncte sau dacă a trecut
jumătate din timpul de joc. Când schimbă
partea de joc, jucătorii se deplasează la
dreapta. Spectatorii trebuie să rămână
liniștiți în timpul jocului.

1 MATERIALE
Paletele
Acestea ar trebui să fie din material neted și să aibă o lungime de 34 cm.
Acestea pot fi acoperite cu un strat de cauciuc (strat de până la 2 mm pe o
parte sau pe ambele părți). Dimensiunile maxime ale lamei: lungime - 23 cm,
lățime - 9 cm, grosime - 1 cm, lungime maner - 11 cm, diametru maner - 4 cm.
Omoplatul poate fi rotunjit sau tăiat.
Mingea
Mingi cu bile mici în mijloc (de exemplu, din oțel inoxidabil), datorită cărora
mingea este audibilă în timpul jocului. Diametrul bilelor trebuie să fie de 6
cm, iar bilele să aibă o suprafață tare, netedă.
Masa
Dimensiuni: lungime interioară - 364-366 cm, lățime interioară - 121-122 cm,
înălțimea suprafeței de joc (de la podea) - 78 cm, pereți laterali - 14 cm,
colțuri (raza interioară) - 23 cm, buzunar pentru poartă (semicerc de poartă 30 cm în diametru, deschidere verticală a porții dreptunghiulare - 30x9-10
cm), linie de delimitare de atingere în interiorul porții - 40 cm în diametru,
panou de contact (o bandă îngustă de lemn sprijinită pe partea superioară a
ambilor pereți de capăt) - agățat 5 cm, neprelungit dincolo de limita mesei,
tablă în centrul mesei (ecran dreptunghiular sprijinit pe pereții laterali
deasupra zonei de joc și împărțit în două părți) - 46 cm.
Ținutele
Tricourile jucătorilor trebuie să aibă mâneci scurte (nu mai lungi decât
lungimea cotului). Sunt recomandate mănuși de mână. Lungimea acestora nu
trebuie să depășească 6 cm deasupra încheieturii concurentului. Grosimea
mănușilor (toate degetele) nu poate depăși 2,5 cm și nu poate mări mâna cu
mai mult de 2 cm în lateral. Concurenții trebuie să poarte protecție pentru
ochi netransparentă care să le acopere complet ochii.

2 PERSONAL
Personalul pentru acest sport ar putea fi hotărât de orice organizator pentru
evenimentul local specific, totuși se recomandă să aibă ca în orice caz, o
persoană responsabilă cu primul ajutor.

3 JUCĂTORI
Showdown este atât un joc individual, cât și unul de echipă. În echipă sunt
trei persoane, inclusiv cel puțin o femeie.

4 REGULI
Sportivii, personalul de sprijin pentru sportivi și personalul de clasificare sunt
personal responsabili care sunt familiarizați cu toate cerințele sportului, tipul
de competiție și toate cerințele din Regulile de clasificare.
Punctajul
Pentru plasarea mingii în poarta adversă, jucătorul marchează 2 puncte
(arbitrul anunță golul cu un fluier dublu). Un jucător poate înscrie un punct,
indiferent de jucătorul care servește. Pentru lovirea mingii în centrul mesei și
oprirea mingii din mișcare înainte, punctul este acordat adversarului.
Adversarul marchează și un punct pentru:
- trimiterea mingii peste tablă,
- atingerea mingii în zona de joc cu altceva decât cu paleta,
- aruncarea mingii din zona de joc,
- tine mingea si nu continua jocul timp de doua secunde.
Începutul de joc
Înainte de începerea jocului, arbitrul aruncă o monedă pentru a determina ce
jucător va începe setul, apoi aruncă mingea spre server și îi întreabă pe ambii
jucători dacă sunt gata să înceapă meciul. La primirea confirmării, el
semnalează începutul jocului fluierând o dată.
Tipul de start
După sunetul de pornire, jucătorul trebuie să servească mingea în două
secunde. Dacă nu reușește să facă acest lucru, el pierde un serviciu și un
punct în fața adversarului său. Când serviți, fiecare aruncătură de minge se
numește realizare de serviciu. Fiecare jucător servește de cinci ori la rând și
apoi dă serviciul adversarului. Mingea servită înainte de a trece pe sub tabla
din mijlocul mesei poate sări de pe unul dintre pereții laterali o singură dată.
Dacă nu, arbitrul trebuie să oprească jocul, serverul pierde serviciul, punctul
este acordat adversarului.
Mingea într-un impas
Arbitrul poate ordona un al doilea serviciu dacă consideră că mingea se
mișcă suficient de lent pentru a încetini jocul sau dacă un jucător pierde
mingea.

Jocul
Mingea în joc trebuie să treacă pe sub tabla centrală. Țineți întotdeauna
paleta într-o mână. Încălcarea acestei reguli va duce la un punct de
penalizare. În cazul în care un jucător are mâna fără rachetă în terenul de joc
(cu excepția cazului în care este în proces de schimbare a mâinii care ține
racheta), adversarului i se acordă un punct. Dacă mingea lovită de un jucător
atinge partea superioară a peretelui lateral sau partea superioară a suportului
de contact sau dacă cade înapoi pe suprafața de joc, adversarului i se acordă
un scor.
Penalizări
Contactul cu mingea nu este permis în zona de poartă. În cazul încălcării
acestei reguli de către unul dintre jucători, punctul va fi acordat adversarului.
În cazul în care mingea atinge racheta în zona de poartă și apoi se deplasează
direct în zona de poartă, adversarului i se vor acorda un gol și două puncte.
Dacă mingea atinge racheta sau deținătorul acesteia și apoi orice parte a
corpului jucătorului, aceasta va fi considerată o mișcare ilegală și adversarul
marchează un punct. Dacă mingea atinge racheta sau deținătorul acesteia și
apoi se rostogolește în orice direcție pe / sau în afara mesei, aceasta este
considerată o apărare greșită. Punctul este acordat adversarului. De
asemenea, un jucător pierde un punct dacă scapă racheta, vorbește în timpul
jocului sau îi sună telefonul.

5 SIGURANȚĂ
Jucătorilor nu li se permite să poarte obiecte materiale dure, neînduplecabile
sau rigide care, în opinia echipajului, reprezintă un pericol pentru alți
jucători.
În timp ce se află pe terenul de joc, toți jucătorii trebuie să poarte un
muștiuc de protecție certificat ADA. Jucătorii trebuie să poarte pantaloni sau
pantaloni scurți fără buzunare, curele, fermoare sau șnur vizibile. Pantalonii
sau pantalonii scurți cu buzunare închise cusute profesional sunt permise la
discreția arbitrului de joc. Cu excepția cazului în care pantalonii scurți sunt
dublu căptușiți, pantalonii sau pantalonii scurți nu pot fi întorși pe dos.

6 CONCLUZIE
Acest sport este recreativ, distractiv și îți îmbunătățește reflexele. Practicând
Showdown, mișcările tale vor fi mai agile, vei reacționa mai rapid la sunetele
din jurul tău și îți va fi mai ușor să identifici direcția din care vin. Astfel, vei
dezvolta o nouă abilitate care te va ajuta în viața de zi cu zi.

GOALBALL
UN JOC CREAT
PENTRU
PERSOANELE CU
DEFICIENȚE DE
VEDERE

GOALBALL
Goalball este un sport destinat exclusiv sportivilor cu deficiențe de vedere. A
fost inventat în 1946 pentru a reabilita veteranii orbi din al Doilea Război
Mondial și și-a făcut debutul paralimpic în 1976 la Toronto, Canada.
Jucate în interior, de obicei pe un teren de volei, jocurile constau în reprize
de douăsprezece minute (în trecut reprize de zece minute). Echipele
alternează aruncarea sau rostogolirea mingii de la un capăt la altul al
suprafeței de joc, iar jucătorii rămân în zona propriei poartă atât în apărare,
cât și în atac.
Jucătorii trebuie să folosească sunetul soneriei pentru a aprecia poziția și
mișcarea mingii. Maștile pentru ochi le permit jucătorilor cu vedere parțială
să concureze pe picior de egalitate cu jucătorii nevăzători.

1 MATERIALE
Goalball
O minge de poartă este de dimensiunea unei mingi de baschet, goală, cântărește
aproximativ 1,25 kg, are opt găuri și multe clopote zgomotoase. Locația mingii este
indicată de clopoței în interiorul mingii. Mai multe companii au creat, de asemenea, o
minge neoficială care cântărește aproximativ 0,9 kg pentru a fi folosită de jucătorii mai
tineri.
Măști la Ochi
Toți jucătorii trebuie să poarte ochelari de protecție pentru a se asigura că toată lumea se
află pe același teren de joc. Ochelarii de schi sunt în mod obișnuit o alternativă mai ieftină
și preferabilă pentru goalball folosite de unele echipe. Deși orice fel de bandă poate fi
folosită pentru a acoperi ochelarii de schi, este esențial ca nicio lumină să nu poată fi
văzută prin lentile și regiunile de ventilație atunci când ochelarii sunt apăsați pe față.
Petice pentru ochi
Toate turneele majore au nevoie de plasturi adezive, care sunt puse direct pe fețele
jucătorilor pentru a-i împiedica să vadă pe tot parcursul jocului. Plasturile sunt apoi
acoperite cu fard de pleoape.

Protecții pentru genunchi, cot și șold
Orice protecție de la magazinul local de articole sportive ar fi suficientă. Căptușeala
șoldurilor nu este esențială, însă majoritatea jucătorilor aleg să folosească pantaloni de
portar de hochei sau de fotbal. Deși utilizarea oricăruia dintre acești pantaloni este
acceptabilă, toți membrii echipei trebuie să poarte aceeași culoare și același stil.
Tricou
Tricourile pot fi de hochei, fotbal, handbal sau orice alt tip, atâta timp cât se potrivesc și au
numere care au cel puțin 20 cm înălțime și sunt bine fixate atât în față, cât și în spate. Este
avantajos pentru arbitri și pentru tabelul marcatorilor dacă cifrele sunt de culori
contrastante și ușor de citit.
Bandă și frânghie pentru podea
Liniile terenului sunt create prin înfășurarea cu bandă pe lungimea sforii. Acest lucru face
ca linia să fie vizibilă (pentru autorități), precum și tactilă (pentru jucători). Așa sunt
întotdeauna desemnate zona echipei și zona de aterizare, inclusiv granița, liniile de poartă
și liniile de minge înaltă. În plus, zona echipei conține șase marcaje (trei în față, câte unul
pe fiecare parte și unul pe linia porții) pentru a ajuta jucătorii cu direcția. Cea mai bună
bandă pentru podea de gimnastică de utilizat are o lățime de 2 inci și poate fi găsită la
majoritatea magazinelor locale de articole sportive. Coardă la fel se găsește la orice
magazin specializat.
Nu este recomandat să folosiți bandă adezivă pe podea pentru că o va distruge; De
asemenea, banda de mascare nu este recomandată, deoarece se sfărâmă ușor și este greu
de îndepărtat.
Porți
Când performanța echipei tale se îmbunătățește, poate doriți să luați în considerare
obiectivele de achiziție cu care să le exerseze. Porțile de goalball pot fi costisitoare,
deoarece sunt adaptate pentru activitate și există o cerere scăzută pentru ele. Mai multe
echipe au folosit PVC pentru a crea obiective low-cost. Poarta de goalball măsoară 9 metri
lățime și 1,3 metri înălțime.
Terenul
Terenul de joc trebuie să aibă 18 metri lungime și 9 metri lățime pentru ca meciul să fie
jucat. Curtea este împărțită în șase porțiuni egale care măsoară 3 pe 9 metri fiecare. Zona
echipei este situată la fiecare capăt, imediat în fața porții. După aceasta există zona de
aterizare pentru fiecare echipă. Cele două porțiuni din mijloc sunt denumite împreună ca
zonă neutră.

2 PERSONALUL
Spre deosebire de alte sporturi, goalball poate avea mai mulți arbitri pe teren
decât participanți. În timpul fiecărui joc, sunt necesari doi arbitri, precum și
patru arbitri care rămân în colțurile terenului pentru a verifica dacă mingea
lovește sau trece linia în poartă. De asemenea, ei recuperează mingea atunci
când este aruncată în afara limitelor.
Arbitrul
Controlează întregul joc; influența totală asupra jucătorilor și a altor membri
ai echipei este păstrată până când aceștia părăsesc terenul de joc. Li se dă un
fluier cu care să indice începutul jocului, golurile, încălcările regulilor și să
oprească jocul ori de câte ori consideră că este necesar. În timpul jocului,
deciziile lor trebuie respectate.
Ei pot suspenda jocul dacă consideră că nu există circumstanțe pentru ca
acesta să continue. (datorită comportamentului echipelor sau spectatorilor,
sau din orice alt motiv).
Judecătorii de gol
Amplasați pe lateralele fiecărei poarți, au funcția de a semnaliza golurile prin
ridicarea steagului și de a da rapid mingea jucătorilor atunci când mingea
trece de liniile terenului.
Cronometraj
Controlează durata exactă a fiecărei perioade de joc și intervalul dintre
perioade. Controlează timpul de posesie a mingii de către fiecare echipă,
reducerea timpului solicitată de fiecare antrenor. Ei sunt responsabili pentru
semnalizarea acustică.
Marcator
Înregistrează rezultatul și detaliază minutele de joc. Notează numărul de
postări. Dacă nu există nici un marcator, aceste sarcini se atribuie persoanei
care cronometrează.

3 JUCĂTORII
Goalball este un sport de echipă jucat în interior de două echipe. Acestea sunt
formate din șase jucători. Fiecare echipă are trei jucători pe teren pe tot
parcursul jocului. În goalball, cele trei poziții convenționale sunt centru,
dreapta și stânga. Jucătorul de centru este cel care este în primul rând
responsabil pentru apărare, iar acesta este de obicei obiectivul lor principal.
Ei sunt de obicei coordonatorul defensiv, deoarece pot detecta ce jucător
adversar are mingea mai precis pentru că sunt adersari cu echipa adversă.
Aripile sunt de obicei jucătorii principali de atac, permițându-i omului din
centru să se concentreze asupra apărării. Datoriile lor principale defensive
sunt să țină mingea în afara oricărui colț al porții, îndreptându-se ușor spre
centru.
Jucătorii se pot încălzi pe partea terenului pe care îl apără, dar nu li se
permite să arunce mingea spre jumătatea terenului celeilalte echipe. Dacă
echipa aruncă mingea la mijlocul terenului advers, arbitrul va emite un
avertisment. Dacă echipa repetă acțiunea, aceasta va fi penalizată înainte de
începerea jocului (penalty - atitudine nesportivă).

4 REGULI
Durata jocului
Jocul constă din trei părți a câte 7 minute (21 de minute în total) cu un
interval de 2 minute între fiecare parte. Dacă echipa nu este pregătită să
joace după 2 minute, se va acorda penalty pentru întârzierea jocului.
Cronometrul este oprit ori de câte ori apar penalizări. La 5 minute de la
începutul fiecărui joc și la 30'' de la începutul fiecărei părți se emite un bip.
Jucătorii care încep jocul trebuie să fie pregătiți cu 90 de secunde înainte de
începerea meciului. Timpul dintre meciuri trebuie să fie de cel puțin 5
minute.

Peste orar
Dacă la sfârșitul timpului regulamentar jocul este egal și trebuie eliminat un
câștigător, echipele vor juca o prelungire de șase (6) minute împărțită în
două perioade de câte 3 (trei) minute fiecare. Echipa care înscrie prima este
considerată câștigătoare și termină jocul. Există un interval de 3 minute între
sfârșitul timpului de reglementare și începerea prelungirii. Pentru orele
suplimentare se efectuează o nouă aruncare de monede. Dacă egalitatea se
menține la sfârșitul prelungirilor, vor exista aruncări libere pentru a
determina echipa câștigătoare.
Aruncatul monedei
Înainte de a începe jocul, arbitrul sau alt oficial desemnat aruncă moneda în
aer. Câștigătorul poate alege golul pe care preferă să-l apere sau poate spune
dacă preferă să arunce sau să primească. Alegerea din stânga aparține
învinsului. Începutul celei de-a doua părți inversează pozițiile meciului și
situația de lansare sau recepție. Dacă la tragerea la sorți unul dintre
reprezentanții echipei nu este prezent, această echipă este sancționată
pentru întârzierea jocului.
Punctajul
Golul este marcat ori de câte ori mingea este în joc și trece complet de linia
de poartă. Dacă un gol este marcat la sfârșitul timpului, acel gol este valabil
ori de câte ori întreaga minge a depășit linia înainte de expirarea timpului.
Golul nu poate fi marcat când arbitrul înlocuiește mingea. Când un jucător
defensiv este mutat din poziție prin contactul cu mingea aruncată, este
permisă continuarea mișcării și se înscrie un gol dacă mingea trece complet
de linia de poartă. Câștigătoare este echipa care înscrie cele mai multe goluri
la sfârșitul meciului.
Time-out al oficialului
Arbitrii pot indica „time out oficial” ori de câte ori este necesară o
întrerupere a jocului pentru a asigura un joc adecvat (de exemplu, podea
udă, zgomot public, verificarea ochilor etc.).

Protocol de joc
Arbitrul începe jocul cu cererea de tăcere și reamintește tuturor că trebuie să
rămână tăcuți în timp ce mingea este în joc. Arbitrul declară „centru” și
înmânează mingea jucătorului cel mai apropiat de poziția centrală a echipei.
Arbitrul fluieră de 3 (trei) ori și va spune „play”. Cronometrul începe să
numere după al 3-lea fluier și este oprit ori de câte ori arbitrul fluieră,
repornit când arbitrul fluieră din nou. În penalty, cronometrul rămâne oprit
în timpul marcării acestei penalizări. Ori de câte ori mingea trebuie repornită
pe teren, arbitrul sau judecătorul de linie face acea înlocuire pe marginea
terenului cu 1,5 m înainte de stâlpul porții cel mai aproape de ieșirea mingii.
Orice minge care iese pe margine, arbitrul va spune "out". Arbitrul va spune
„joacă” pentru ca jocul să înceapă de la capăt.
Regulile pentru minge
Ori de câte ori mingea este repornită de către arbitru sau judecătorul de
linie, arbitrul fluieră și spune „joacă”, chiar dacă niciun jucător din echipă nu
încearcă să prindă mingea. Nu este permisă nicio asistență sau îndrumare
suplimentară în teren - penalizare individuală sau de echipă - întârziere a
jocului. După o situație de penalizare, jucătorii pot fi redirecționați de către
arbitru. În orice alt moment, arbitrul trebuie să antreneze jucătorul, se
acordă o penalizare individuală pentru întârzierea jocului. Când o minge
aruncată se oprește în zona de apărare a celeilalte echipe fără ca vreun
jucător să o atingă, este considerată o „minge moartă”. Arbitrul va suna o
dată și va spune „Minge moartă”. Mingea este returnată de către arbitrul sau
judecătorul de linie, pe linia laterală la 1,5 m de partea din față a celei mai
apropiate bare transversale. De asemenea, este considerată „minge moartă”
dacă mingea aruncată lovește stâlpul porții fără a atinge niciun jucător și se
oprește în zona de apărare, atac sau prima jumătate a zonei neutre. Fluierul
se aude numai când mingea este complet nemișcată.
Dacă un membru al echipei trebuie să părăsească zona de joc din orice motiv
(îngrijire medicală, ajustarea echipamentului), acest lucru este permis doar la
opririle oficiale și jucătorul nu se poate întoarce înapoi până la sfârșitul
acelei perioade. Fiecare timp de joc se va încheia cu fluieratul arbitrului și
cuvântul „la pauză”. Acesta este un semnal că timpul jocului s-a încheiat și
jucătorii pot schimba legăturile la ochi fără penalizare.

Timp de echipă
Fiecare echipă are dreptul de a face 3 solicitări de time out a câte 45 de
secunde fiecare în timpul jocului oficial și de a face o solicitare și pe durata
prelungirilor de joc. O echipă poate cere „Time out” dacă are mingea, când
timpul de joc este oprit; orice echipă poate solicita acest lucru. Această
solicitare poate fi făcută de orice membru al echipei. „Time out” începe atunci
când arbitrul anunță numele echipei care a solicitat-o. Al doilea cronometru
va înregistra cele 45 de secunde și va emite un bip când au trecut 15 secunde
pentru ca timpul s-a încheiat. (arbitrul spune „15 secunde”). Înainte de
sfârșitul cererii de timp, poate exista o înlocuire. Dacă echipa solicită time
out, trebuie să existe cel puțin o lansare înainte ca echipa să poată solicita din
nou un timp sau o înlocuire. Dacă o echipă solicită mai mult de 3 pauze în
timpul perioadei legale a jocului sau mai mult de 1 în timpul prelungirilor, se
acordă o penalizare pentru echipă pentru întârzierea jocului.
Alții
Toată lumea, cu excepția arbitrului, trebuie să tacă în timpul jocului. În acest
fel, jucătorii se pot concentra asupra meciului și pot auzi poziția mingii.

5 SIGURANȚĂ
Zona de activitate este netedă și lipsită de pericole/deșeuri. Zona de
activitate este marcată clar cu zone adecvate în afara limitelor. Iluminatul și
ventilația este corespunzătoare, atunci când e cazul. Instrucțiunile de
utilizare a unității sunt afișate. Ieșirea de urgență a unei unități interioare
este marcată clar. De asemenea, personalul medical este obligat să ajute dacă
este necesar.

CUM SĂ
IMPLEMENTEZI
SPORTURI ÎN
COMUNITATEA TA

PAȘI PENTRU ORGANIZAREA UNUI EVENIMENT SPORTIV INCLUZIV:
1. OBȚINEREA DE FONDURI;
2. PREGĂTIREA UNEI SCHIȚE DE DESCRIERE A EVENIMENTULUI –
CONSULTAREA
ASOCIAȚIILOR,
ÎNTREBÂND
REPREZENTANȚII
ORGANIZAȚIILE CARE LUCREAZĂ CU PERSOANE NEVĂZĂTOARE - CE
DORESC SĂ FACĂ PARTICIPANȚII LOR;
3. GĂSIREA ȘI REZERVAREA LOCAȚIEI;
4. OBȚINEREA AUTORIZAȚIILOR - DACĂ ESTE NECESAR (PLAN PENTRU
GUNOI, CHESTII MEDICALE, TOALETE, ECHIPAMENTE, SIGURANȚĂ)
5. STABILIREA REGULILOR EVENIMENTULUI (STABILIREA NUMĂRULUI DE
PARTICIPANȚI PE ECHIPĂ, VÂRSTĂ, CRITERII DE SĂNĂTATE);
6. ORGANIZAREA CATERINGULUI;
7. RECRUTAREA VOLUNTARILOR, A PERSONALULUI DE SECURITATE,
REZERVAREA SERVICIUL MEDICAL;
8. PREGĂTIREA MATERIALE DE DIFUZARE (AFIȘE ETC.);
9. APELAREA DIFERITELOR ORGANIZAȚII, PROMOVARE – PENTRU A GĂSI
PARTICIPANȚI – CÂND? - DEPINDE DE SPORT ȘI DE EXPERIENȚA
ORGANIZATORULUI, DE GRUPUL ȚINTĂ CU CARE LUCREAZĂ DE OBICEI;
10. ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI;
11. STABILEȘTE CONTACTE CU ORGANIZAȚIILE DE NEVĂZĂTORI, PERSOANE
CHEIE, CU ALTE ORGANIZAȚII PENTRU A RECRUTA PARTICIPANȚI,
INVITAȚI AUTORITĂȚILE LOCALE, MUNICIPALITATEA;
12. ADRESAREA CĂTRE CANALELE MEDIA – ÎN ORAȘELE MAI MICI ESTE MAI
UȘOR;
13. RADIO, TV, PODCASTURI, TEXT DIRECT (NEFORMATAT), TRIMITEREA UNEI
FOTOGRAFII - CU UN FUNDAL SPECIAL „TEXT ALTERNATIV”;
14. TRIMITEREA DE MESAJE CĂTRE PERSOANELE CARE S-AU ÎNREGISTRAT
SAU S-AR PUTEA ÎNREGISTRA;
15. SCRIEREA
SCENARIULUI
EVENIMENTULUI,
DEFININD
ROLURILE
(MANAGER DE EVENIMENT);
16. ORGANIZAREA UNEI ÎNTÂLNIRI DE INFORMARE PENTRU PERSONAL
(VOLUNTARI, GHIZI, PERSONAL MEDICAL, PERSONAL DE SECURITATE) –
ÎNAINTE DE IMPLEMENTARE;
17. DISCUTAREA SCENARIUL EVENIMENTULUI;
18. INSTRUIREA PERSONALULUI CU PRIVIRE LA CUM SĂ SPRIJINE
PARTICIPANȚII CU DEFICIENȚE DE VEDERE;
19. GĂSIREA ȘI CONTRACTAREA ARBITRILOR;
20. OBȚINEREA ECHIPAMENTULUI, MEDALIILOR ȘI TROFEELOR;
21. APELAREA PARTICIPANȚILOR LA TELEFON – DACĂ ESTE NECESAR;
22. ORGANIZAREA TRANSPORTULUI PARTICIPANTILOR;
23. VERIFICAREA CU PARTICIPANȚII ȘI PERSONALUL DACĂ TOTUL ESTE ÎN
REGULĂ;
24. ORGANIZAREA MESELOR LA LOCUL DE DESFĂȘURARE (PENTRU ȘAH) /
ORGANIZAREA ECHIPAMENTULUI PENTRU GOALBALL;
25. ARBITRII VERIFICĂ LOCUL ȘI ECHIPAMENTUL (ÎN CAZUL UNUI
EVENIMENT SPORTIV PROFESIONIST);
26. ORGANIZAREA CEREMONIEI OFICIALE DE DESCHIDERE;
27. IMPLEMENTAREA TURNEULUI;
28. ORGANIZAREA CEREMONIEI OFICIALE DE ÎNCHIDERE;
29. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DISEMINARE.
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