INFO 2005
PREGLED DOGODKOV
SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE
v letu 2005

1

www.zveza-sozitje.si/olimpiada/novice.htm

Pripravila:
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Ljubljana, februar 2006

Zimske svetovne igre specialne olimpiade, Nagano (Japonska),
26. februar – 5. marec 2005

SLAVIMO SKUPAJ
Let’s celebrate together - slavimo skupaj je bil moto Zimskih svetovnih iger
specialne olimpiade, ki so od 26. februarja do 5. marca 2005 potekale v
olimpijskem Naganu na Japonskem. Iger se je udeležila 24-članska ekipa
Specialne olimpiade Slovenije, v kateri je 16 tekmovalcev (8 v alpskem
smučanju in 8 v smučarskem teku) ter 8 trenerjev. Na igrah je sodelovalo 1800
tekmovalcev iz 83 držav. Za slovensko ekipo so bile to že četrte zaporedne
zimske svetovne igre. Igre so se za slovenske udeležence začele na zelo
vznemirljiv način, saj so lahko na Brniku pozdravili olimpijski ogenj, ki je iz
grške Olimpije potoval v Nagano. Vsi slovenski športniki, udeleženci iger, so
ob tem imeli priložnost v svojih rokah držati olimpijsko baklo in tako že doma
doživeti duh olimpijskega gibanja.
Tudi pred tokratnimi igrami je slovensko
ekipo, kakor tudi vse ostale, gostilo
izbrano japonsko mesto. Tridnevni
program služi ekipi za aklimatizacijo
in spoznavanje novega okolja, drugih
ljudi, drugačne kulture in običajev.
Posebej slednje je za osebe z motnjami
v duševnem razvoju nekaj posebnega,
saj jim daje edinstvene možnosti
komunikacije in socializacije.
Tekmovanja v alpskem smučanju so bila
na olimpijskem Shigakognu, tekmovanja
v smučarskem teku pa prav tako v
olimpijski Hakubi. Slovenski tekmovalci
v alpskem smučanju so tekmovali v
smuku, veleslalomu in slalomu, v vseh
treh težavnostnih kategorijah (višji,
srednji in začetni nivo). Tekmovalci v
smučarskem teku pa na razdaljah od
50 m do 7,5 km v klasični in drsalni
tehniki. V obeh športih so na osnovi
specialno olimpijskih načel najprej
potekale kvalifikacije za razvrščanje
v skupine, nato pa finalni del. Uspeh
slovenske ekipe je bil tudi to pot velik:
ekipa je osvojila 29 medalj, od tega 15
zlatih, 9 srebrnih in 5 bronastih. S tem
so se slovenski tekmovalci glede na
število medalj in primerljivo velikost
držav na lestvici najboljših uvrstili med
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prvih deset držav. Na splošno pa je bila slovenska ekipa med bolj opaznimi
in simpatičnimi ekipami na igrah, k čemur so pripomogla tudi lepa Elanova
oblačila.
Igre v Naganu so bile uspešne in lepe ter resnično veliko praznovanje
človeškega duha, ki želi odpravljati nepravične razlike med ljudmi: spremenite
predsodke in spremenili boste svet! Naslednje svetovno srečanje specialnih
olimpijcev bodo Svetovne poletne igre v Šanghaju na Kitajskem, oktobra 2007,
pod geslom: vem, da zmorem!

11. Zimske državne igre SOS, Pokljuka 8. in 9. marec 2005

MRZLO, A Z OBILICO SNEGA
Igre je na mrzli in s snegom dobro založeni Pokljuki pripravil Varstveno delovni
center Tončke Hočevar. Tekmovanja se je udeležilo 34 ekip, skupno pa je v
alpskem smučanju (Viševnik) ter teku na smučeh in krpljanju (Rudno polje)
sodelovalo 141 tekmovalcev. Otvoritveno slovesnost so povezovali znani
igralec Gregor Bakovič, voditelj oddaje Pod klobukom Davor Božič in igralka,
novinarka in pevka Anamarija Štukelj. Nastopali so Policijski orkester, Blejski
plesni studio, skupina Cornelia, zborček VDC Tončke Hočevar, duo Srčev as
in kot presenečenje, priljubljena slovenska narodno zabavna skupina Atomik
Harmonik. Povabljenih je bilo tudi nekaj častnih gostov. Naslednji dan so
v dopoldanskem času potekala tekmovanja v vseh disciplinah. Priznanja so
podeljevali znani slovenski športniki: Mateja Svet, Miran Stanovnik, Rajmond
Debevec, Brigita Langerholc in Miro Vodovnik. Na zaključni prireditvi je bila
spuščena zastava, ki je bila predana naslednjemu organizatorju - OŠ Gustav
Šilih Maribor.

3. MATP igre, Dobrna, 9. april 2005

ŠTEVILO UDELEŽENCEV RASTE
Tretjih iger MATP, ki jih je pripravil Zavod za usposabljanje Dobrna, se je
udeležilo 117 udeležencev (75 spremljevalcev) iz 24 programov. Prostovoljci
so bili tudi iz vrst Fakultete za šport in Pedagoške fakultete. 13 varovancev
iz Dobrne je bilo demonstratorjev na 13 različnih postajah; rekvizite za
izpeljavo iger so izdelali v ZUV Dobrna. Medalje sta med drugimi podeljevala
Vid Kavtičnik in Urška Žolnir; k organizaciji iger je bilo pritegnjenih
veliko pokroviteljev. Število udeležencev raste: leta 2003 jih je bilo 55 (14
programov), 2004 – 97 (20) in 2005 – 117 (24).
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Nogometni teden, Celje, 17. maj 2005

TUDI LETOS Z ZNANIMI
NOGOMETAŠI
V okviru nogometnega tedna je
nogometna ekipa Specialne olimpiade
Slovenije že četrto leto zapored
gostovala na Finalu pokala Nogometne
zveze Slovenije v Celju. Tokrat je bila
tekma prvič neposredno pred začetkom
tekme. Pred okoli 4000 gledalci sta se
pomerili selekciji VZHODA in ZAHODA.
Obe selekciji sta bili okrepljeni z znanimi
slovenskimi nogometaši: Darkom
Milaničem, Primožem Gliho, Nenadom
Protego in Mladenom Rudonjo. Zmagala
je selekcija VZHODA z rezultatom 3:0.

Regijske igre

CELJSKO-KOROŠKA REGIJA (Muta, 10.5.)
Sodelovalo je 13 ekip s 166 tekmovalci. Igre je pripravil kolektiv VDC Muta,
tekmovalo pa se je v namiznem tenisu in atletiki; slednja je bila izvedena na
ulici. Otvoritev je bila precej dolga, zaključek pa je potekal v dveh skupinah na
splavarjenju po Dravi. Doživetje je bilo nekaj posebnega. Medijska odmevnost
je bila zelo dobra, pridobili pa so tudi veliko pokroviteljev.
Naslednji organizator VDC Šentjur, enota Slovenske Konjice.

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA (Italija, 11.5.)
Organizator iger je bilo Vzgojno zaposlitveno središče Mitja Čuk. Iger se je
udeležilo 18 ekip (2 ekipi iz Italije) z 238 tekmovalci. Na otvoritvi so bili
prisotni tudi različni slovenski običaji, tekmovanje pa je potekalo po tržaškem
in goriškem: balinanje, elementi košarke, plavanje in atletika. Tehničnošportni del so vodili sodniki SOS, prostovoljci pa so bili s slovenskih višjih šol.
Medalje so podeljevali predstavniki različnih slovenskih klubov. Igre so bile
medijsko dobro odmevne; opažen je bil tudi velik interes v samem okolju, tako
da bo v prihodnje organiziran poseben športni projekt za tiste, ki nimajo otrok
v centrih.
Naslednji organizator je VDC Idrija – Vrhnika, enota Idrija.
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GORENJSKA REGIJA (Kamnik, 14.5.)
Društvo Sožitje Kamnik – VDC Loke je skupaj z OŠ 27. julij pripravilo igre,
katerih se je udeležilo 176 tekmovalcev. Največ jih je tekmovalo v atletiki,
bore malo pa v namiznem tenisu in elementih košarke. Otvoritev je bila kratka
in prijetna, tekmovanje je potekalo tekoče. Medalje so podeljevali Andreja
Mali, Miro Kregar in Boštjan Bezlaj, dobitnik medalje v Naganu. Zabava po
tekmovanju je bila prijetna.
Naslednji organizator je CUDV Radovljica, enota Jesenice.

POMURSKO-PODRAVSKA REGIJA (Maribor, 25.5.)
Igre je izvedel VDC Sožitje Maribor, udeležilo pa se jih je 238 tekmovalec (69
spremljevalcev) iz 14 ekip, ki so tekmovali v atletiki, plavanju in namiznem
tenisu. Za slednji dve disciplini se je odločilo le 25 oziroma 20 tekmovalcev, vsi
ostali so tekmovali v atletiki.
Naslednji organizator je Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer.

LJUBLJANSKO-DOLENJSKA REGIJA
(Črnomelj, 1.10.)

Tekmovanja, ki ga je izvedel VDC Črnomelj, se je udeležilo 176 tekmovalcev
iz 18 ekip, merili pa so se v atletiki, elementih košarke in namiznem tenisu.
Podeljenih je bilo 45 kompletov medalj, ki sta jih podeljevala šahovska
velemojstrica Darja Kapš in košarkar Miha Ivanuša. Za zabavo je poskrbela
skupina Vodomec.
Naslednji organizator je Sožitje Hrastnik – OŠ Vitka Pavliča.

Atletski miting, Maribor, 3. junij 2005

VEČINA NA NIŽJEM
NIVOJU
Udeležilo se ga je rekordno število 260
tekmovalcev (80 spremljevalcev) iz 38
programov. Tekmovalci so bili prvič
razvrščeni na višji in nižji nivo. Večina
tekmovalcev se je merila v disciplinah
nižjega nivoja, malo pa je takih, ki se
lotevajo višjega. Tako je bilo na turnirju,
ki ga je organizirala OŠ Gustav Šilih, kar
87 tekmovalcev v teku na 100 metrov, 44
na 50 metrov, samo 9 na 400 metrov in
trije na 800 metrov.
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Evropski atletski turnir, Olomouc (Češka), 19. – 24. avgust 2005

NA ČEŠKEM 13 MEDALJ
Slovensko ekipo sta sestavljali Podravsko-pomurska regija (6 tekmovalcev)
ter Gorenjska regija (4 tekmovalci). Vsaka izmed regij je imela pravico do dveh
trenerjev. Na Češkem je imela vsaka ekipa svojega prostovoljca, ki je skrbel za
pomoč in obveščenost ekipe. Nastanitve so bile v študentskem domu, ki je bil
v bližini štadiona, le 5 minut hoda. Obveščanje o doseženih rezultatih je bilo
sprotno, podelitve so potekale 15 minut po končani disciplini. Slovenska ekipa
je osvojila 13 medalj od tega štiri zlate, šest srebrnih in tri bronaste.

Evropski košarkarski turnir, Beograd (Srbija in Črna Gora), 6.
– 11. september 2005

VESELI SMO BILI
ZMAGE NAD FRANCOZI
Košarkarskega turnirja se je udeležilo
20 ekip iz cele Evrope. Slovensko
ekipo je sestavljalo deset košarkarjev:
Aleksander Boršič, Sebastjan Jakop,
Peter Horvat, Marjan Jančič (vsi Center
za varstvo in delo Golovec Celje), Stanko
Ledinek, Darko Plešnik, Mitja Cokan in
Albin Šenveter (Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem).
Pomočnika trenerjev sta bila Tanja
Pilih in Dušan Založnik. Športniki so
bili nastanjeni v študentskem naselju
Sava center; organizacija je bila dobra,
saj so potekale številne dodatne aktivnosti. Slovenska ekipa je bila v skupini
skupaj s Francijo, Grčijo in Jugoslavijo ter na koncu osvojila bronasto medaljo.
Tanja Pilih, pomočnica trenerja: »Bilo je enkratno, lepi dnevi. Najbolj smo
bili veseli zmage nad Francozi, saj so nas pred leti krepko ugnali na domačih
tleh.« Predvsem finale Latvija : Rusija je pokazalo na veliko prednost igralcev z
vzhoda.
Ob turnirju je potekal tudi seminar za trenerje košarke, ki naj bi v prihodnje
organizirali Evropski košarkarski teden. Udeležil se ga je Borut Hažič. Slušatelji
so pridobili nekaj osnovnih informacij o organizaciji in pripravi na Evropski
košarkarski teden, predvsem pa so izmenjavali izkušnje; poudarjene so bile
dobre izvedbe in napredek Evropskega nogometnega tedna, ki teče že več let.
Slušatelji so si ogledali tudi nekaj košarkarskih tekem.
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Balinarski turnir, Tolmin, 6. oktober 2005
Sedmega balinarskega turnirja v okviru SOS se je v Tolminu udeležilo 111
tekmovalcev iz 19 ekip. Skupine so bile oblikovane glede na dosežene rezultate
v predtekmovanju. Kljub manjšim pomanjkljivostim je bil miting uspešen,
vendar njegovi rezultati niso legitimni, saj niso bila upoštevana pravila
specialne olimpiade.

Nogometna liga, finalni turnir, Koper, 15. oktober 2005

ŽBOGAR MED
NOGOMETAŠI SOS
Na vseh štirih turnirjih (Zagorje,
Črnomelj, Murska Sobota in Krško)
in še posebej na finalnem turnirju v
organizaciji VDC Kopra so bili prisotni
znani športniki, med njimi v Kopru
Vasilij Žbogar. Zmagovalca nogometne
lige za leto 2005 sta postala prva ekipa
Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem v prvi skupini in
Varstveno delovni center Koper v drugi.

Seminar za trenerje nogometa, Koper, 15. oktober 2005

TOKRAT TUDI O FAIR
PLAYU
Seminar za trenerje je bil organiziran v
sklopu finalnega turnirja v nogometu,
udeležilo pa se ga je 12 trenerjev iz
devetih lokalnih programov. V okviru
seminarja je v praktičnem delu potekal
ogled tekem, v teoretičnem delu pa
so se trenerji seznanili z zgodovino
specialne olimpiade, njeno filozofijo
in poslanstvom, s prilagojenimi pravili
nogometa in razvrščanjem v skupine, z
odgovornostmi, ki jih imajo kot trenerji
SO ter v sklepu še z novostmi in aktualnim dogajanjem na področju nogometa
(nogometni teden, specialni olimpijci kot pomočniki trenerjev, sodelovanje z
Nogometno zvezo Slovenije in Evropsko nogometno zvezo).
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Gost na seminarju je bil tudi dr. Stanislav Pinter, namestnik ambasadorja
Republike Slovenije za fair play in strpnost v športu, ki je udeležencem
predstavil vrednote fair playa in pomen vključevanja oseb z motnjami v
duševnem razvoju v športne aktivnosti.

Evropska športna konferenca, Tenero (Švica), 27.-30. oktober
2005

MEDNARODNO PRAVILO JE ŽREB
Konferenca, na kateri je sodeloval Ljubo Miličevič, je predvsem namenjena
športnim direktorjem nacionalnih programov in koordinatorjem določenih
športov znotraj specialne olimpiade. Od 57 evropskih programov se je
konference udeležilo 35 delegatov. Kot je že v navadi je konferenca istočasno
potekala na dveh področjih. Eno od teh je bilo seznanjanje z računalniškim
programom GMS, drugo pa je vsebovalo več tem: načrt razvoja regije,
predstavitev evropskih iger mladih v Rimu 2006, načrt evropske regije do leta
2010, strategija kadrovanja novih trenerjev v SO, možnosti razvoja unified
športa v regiji, nekdanji tekmovalci kot pomočniki trenerjev, praktični prikaz
juda in balinanja. Na koncu je potekala tudi okrogla miza o tem, kako se v
posameznih državah določajo ekipe za mednarodna tekmovanja. Mednarodno
pravilo je sicer žreb, a obstajajo številni različni modeli. Poudarjena je bila tudi
zanimiva moštvena igra – poli hokej, ki je tudi zelo poceni.

Plavalni turnir, Lipica, 12. november 2005

REKORDNO ŠTEVILO
PLAVALCEV
Tekmovanja se je udeležilo 35 ekip z
rekordnim številom 186 tekmovalcev,
ki so nastopili na 15 m prosto s
pripomočkom, 25 m prsno in prosto
(nižji nivo) ter 50 m prsno in prosto,
100 m prsno in prosto ter 200 m prosto.
Tekmovalna komisija je morala zaradi
nepravilne tehnike diskvalificirati
precejšnje število tekmovalcev. Medalje
so podeljevale plavalka Anja Klinar ter
gorski tekačici Mateja Kosovelj in Lucija
Krkoč. Največ športnikov je tekmovalo
v disciplinah 50 m prsno in prosto. Pri izpeljavi tekmovanja so kot prostovoljci
sodelovali dijaki in profesorji Srednje šole Srečka Kosovela iz Sežane. Glavni
pokrovitelj je na prizorišču zagotavljal svežo pitno vodo, zaključek prireditve
pa je že tradicionalno popestrila skupina Plima.
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Seminar za trenerje atletike, Šempeter pri Gorici, 30. november
2005

IZDAN PRIROČNIK ZA TRENERJE ATLETIKE
Seminarja se je udeležilo 50 slušateljev. Prvič so bili na seminar kot pomočniki
trenerjev povabljeni tudi tekmovalci; prišli so trije. Predavatelja sta bila Andrej
Jeriček, predsednik Združenja atletskih trenerjev Slovenije, in Stojan Turičnik.
Glavni temi sta bili organizacija tekmovanja specialne olimpiade in pravila
ter proces treninga. Slušatelji so dobili strokovno gradivo, izdan pa je bil tudi
priročnik za trenerje atletike. V prihodnje bi bilo potrebno uvesti licenčno
potrjevanje trenerjev z namenom po še večji transparentnosti, izmenjavi
izkušenj in strokovnem delu v posameznih društvih in institucijah.

Evropski košarkarski teden, 28. november – 3. december

OGLED TEKEM ŠKL IN
EUROLIGE
Nekatere ekipe so si ogledale tekme
Šolske košarkarske lige (ŠKL) ali
Eurolige. Varovanci CUDV Črna so si
z varovanci ogledali tekmo ŠKL, na
kateri so bili tudi posebej pozdravljeni,
z lokalno osnovno šolo pa so v sklopu
priprav na košarkarski turnir odigrali
tudi tekmo. Tekmo ŠKL so si ogledali tudi
varovanci CUDV Radovljica, prav tako
pa tudi tekmo Eurolige. Pred tekmo so
se lahko rokovali s košarkarji Uniona
Olimpije, organizatorji pa so jim podarili
tudi majice. V Škofji Loki že tradicionalno dobro sodelujejo z osnovno šolo.
Članice lahko v košarkarski sezoni 2005/2006 še vedno izkoristijo možnost
dodelitve brezplačnih vstopnic na tekmah Uniona Olimpije v Euroligi.
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Košarkarski turnir, Ljubljana, 3. december 2005

USPEŠNO
SODELOVANJE S ŠKL
Turnirja se je udeležilo 11 ekip iz desetih
programov. Tekmovalni del programa
je potekal na Ježici, ekipe pa so bile
razdeljene v tri različne nivoje, kar se je
v primerjavi s prejšnjimi leti, ko sta bila
nivoja zgolj dva, izkazalo za dobro, saj
je bilo s tem zadoščeno kriteriju enakih
možnosti.
Med seboj se je pomerilo enajst ekip:
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem, Varstveno delovni
center Saša Velenje, Osnovna šola dr.
Janka Šlebingerja Gornja Radgona,
Sožitje Radovljica, Center Janka Premrla
Vojka Vipava, Osnovna šola Gustav Šilih
Maribor, Varstveno zaposlitveno središče
Mitja Čuk, Opčine, Italija, Varstveno
delovni center Sožitje Ptuj, Center za
varstvo in delo Golovec Celje ter Zavod
za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana
z dvema ekipama OVI Jarše in OVI
Dečkova.
Kulturni program, v katerega se je
aktivno vključil tudi Zavod ŠKL in glasbena skupina Hapy boysi iz CUDV Črna,
je potekal na OŠPP Dečkova. Nadaljnji kontakti s ŠKL omogočajo organizacijo
kakšne večje prireditve v prihodnosti. Turnir je bil tudi medijsko zelo dobro
pokrit. Medalje so podeljevali nekdanji košarkar Jaka Daneu, judoistka Raša
Sraka in motorist Aleš Hlad.
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Razglasitev Invalida, športnika leta 2005, Kranjska gora, 3.
december

PRIZNANJA TUDI ZA
TEKMOVALCE SOS
Na tradicionalni prireditvi Invalid
športnik leta, ki jo je Zveza za
šport invalidov pripravila v soboto,
3. decembra, v Hotelu Prisank v
Kranjski gori, so priznanja prejeli
tudi tekmovalci Specialne olimpiade
Slovenije, ki so uspešno nastopili na
Zimskih svetovnih igrah v Naganu.
Znak Zveze za šport invalidov Slovenije
so prejeli alpski smučarji: Damjan Rajter
– Sožitje Mozirje, Sašo Firbas – CUDV
Črna, Boštjan Bezlaj – CUDV Radovljica,
Janez Bojc – CUDV Črna, Anja Pirjevec – CUI Vipava, Ines Vogrinec – OŠ Gustav
Šilih Maribor, Katja Pegan – VDC Ajdovščina in Karmen Lebar – VDC Tončke
Hočevar Ljubljana ter njihovi trenerji: David Paulič, Andreja Štrucl, Brane
Štetner, Matjaž Ferarič, Tanja Princes, Ljubomir MIličevič, Rajko Brus in Peter
Kuzma.
Med smučarji tekači pa so znake za uspešen nastop v Naganu prejeli: Dejan
Šumandl – OŠ Gustav Šilih Maribor, Kristjan Krajnc – CUDV Črna, Manfred
Kržišnik – CUDV Črna, Ivan Dečman – CUDV Črna, Maja Rogelšek – OŠ Gustav
Šilih Maribor, Damjana Štumergar – OŠ Gustav Šilih Maribor, Danica Krajnc
– VDC Muta in Marija Matijevič – VDC Muta ter trenerji: Zvonka Zajko, Silvester
Polc in Darinka Križan Kranjc.

Prejemniki priznanj SOS za leto 2005
Priznanja Specialne olimpiade Slovenije za leto 2005 so prejeli: Milan Bedrač
in Branko Hrga, ki sta prejela plaketo, priznanja pa so bili deležni Alenka
Podkrižnik, Sandra Rems, SK Alpetour, VDC Ajdovščina, Franc Horvat,
Alessandro Stefančič, Silva Fužir ter Janez in Marija Kelenc.
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Sodelovanje v akciji Slovenija teče

SOS DEJAVNA TUDI
V AKCIJI SLOVENIJA
TEČE
Na 79 prireditvah in 12 olimpijskih
tekih se je število sodelujočih v
primerjavi s prejšnjimi leti precej
povečalo. Tako je na lanskih prireditvah
sodelovalo 16.093, letos pa že
19.761 udeležencev; od tega je 2.022
rekreativnih športnikov in športnic
sodelovalo na olimpijskih tekih.
Organizatorje iz vrst Olimpijskega
komiteja Slovenije veseli, da se v akcijo
vključujejo tudi osebe s posebnimi
potrebami, za katere je bilo poskrbljeno s prilagojenimi tekaškimi razdaljami.
»Osebam s posebnimi potrebami želimo s tem ponuditi predvsem več možnosti
za športno udejstvovanje, po drugi strani pa jih vključiti med druge ljudi. V tem
letu so bili zelo dejavni predvsem člani Specialne olimpiade Slovenije in člani
Društva paralitikov Slovenije,« je dejal strokovni sodelavec OKS-a Aleš Šolar.
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ŠPORTNO GIBANJE ZA
OSEBE Z MOTNJAMI
V DUŠEVNEM RAZVOJU
Samova 9, SI-1000 Ljubljana
telefon: 01 436 86 85
faks: 01 436 24 06
e-pošta: info@drustvo-so.si
www.zveza-sozitje.si/olimpiada/novice.htm

