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ZIMSKE SVETOVNE IGRE, PJONGČANG
Generalka za 2018 uspela
29. januar – 5. februar
Generalka za olimpijske igre čez pet let je uspela. Slovenski specialni olimpijci
so se z Zimskih svetovnih iger v Pjongčangu vrnili z dvajsetimi medaljami, ki
so jih osvojili po posameznih kategorijah. Svet bo najboljše športnike z
motnjami v duševnem razvoju ponovno pozdravil leta 2015 v Los Angelesu.
Otvoritveni slovesnosti so
prisostvovali številni svetovno znani
športniki, ki sodelujejo z gibanjem
specialne olimpiade, naši delegaciji
pa se je ob tej priložnosti
pridružil Jurij Franko. Pozdrav je
veljal več kot 2.300 športnikom s
celega sveta, med katerimi jih je bilo
več kot tisoč iz Evrope. V šestih
tekmovalnih dneh je bil
najuspešnejši smučarski
tekač Jernej Bitenc (Zavod za
usposabljanje Janeza Levca), ki je
zmagal na 1 kilometer, dodal 3. mesto na 2,5 kilometra ter osvojil še srebrno medaljo
v štafeti 4x1 km.
Med dekleti je bila najuspešnejša tekačica Štefka Krajnc (CUDV Črna), ki je bila
tretja na 1 km in 2,5 km ter druga v štafeti. Dve medalji sta osvojila Melita Polenek,
CUDV Črna (bronasta na 500 m in srebrna na 4x1 km) in Nikolaj Koščak, CUDV
Radovljica (tretji na 1 km in drugi v štafeti), eno pa Aleš Arnol (OŠ Poldeta
Stražišarja Jesenice), ki je bil tretji na 50 metrov. Brez medalje je ostala Monika
Grgič (Sožitje Škofja Loka).
Med alpskimi smučarji je bil najuspešnejši Andrej Rauh (CUDV Črna), ki je tekmoval
na srednjem nivoju. Bil je drugi v slalomu in
veleslalomu ter tretji v super veleslalomu. Na
najzahtevnejšem nivoju je do treh medalj
prismučal tudi Bojan Alijaj, OŠ Gustava
Šiliha Maribor (drugi v SG, tretji pa v slalomu
in veleslalomu), Dalibor Dedič, CUDV
Radovljica pa do dveh (drugi v SG in tretji v
veleslalomu). Med dekleti je dve medalji na
začetnem nivoju osvojila Lenka Razinger,
CIRIUS Vipava (druga v slalomu in tretja v
veleslalomu), do medalje pa je uspelo
prismučati tudi Larisi Bitiči, CIRIUS Vipava,
ki je bila v SG-ju druga. Brez odličja je med
alpinci ostala Danijela Ciglarič (OŠ Gustava
Šiliha Maribor).
Med krpljarji je Robert Štruc (CUDV Črna)
osvojil drugo zlato medaljo za Slovenijo,
potem ko je bil najboljši na 400
metrov. Mojca Bevc (CVD Golovec Celje) je

bila tako na 100 kot tudi 200 metrov izven dobitnikov medalj (5. oziroma 4. mesto).
Skupno so slovenski športniki na tokratnih igrah osvojili dvajset medalj, dve zlati,
sedem srebrnih in 11 bronastih.
Tehnični delegat – priznanje za SOS
Slovenija je prvič imela zastopnika tudi na tako visoki ravni, kakor je tehnični delegat
na največjem športnem dogodku specialnih olimpijcev v tekočem letu. Poseben
športni odbor pri Mednarodni specialni olimpiadi (SOI) je namreč glavnega trenerja
za smučarski tek in krpljanje pri SOS-u Silvestra Polca imenoval za tehničnega
delegata v krpljanju. »Moram reči, da sem bil z videnim zelo zadovoljen. Vsa
prizorišča so bila pripravljena po najvišjih možnih standardih, so novejša in so že
gostila tekmovanja na najvišjem svetovnem nivoju. Prizorišče krpljanja je v
modernem biatlonskem centru, kjer je pred nekaj leti potekalo svetovno prvenstvo v
biatlonu in kjer je Teja Gregorin med drugim osvojila srebrno medaljo,« je dejal Polc,
ki je bil zadovoljen tudi s prijaznostjo in ustrežljivostjo Korejcev.
Zadovoljstvo tekmovalcev me navdušuje
Jurij Franko, ki se je našim specialnim olimpijcem pridružil ob otvoritvi iger,
podoživlja trenutke z njimi.
Sama otvoritev je bila lepa, a za specialne olimpijce kar preveč zadržana. Tekmovalci
so bili zelo željni nečesa energičnega, nečesa kar bi jih pognalo na noge in v
vsesplošno rajanje. Vsi smo bili v pričakovanju Psaya in njegovega Gangam Styla, ki
pa ga žal ni bilo. Najbolj posebna pa so seveda doživetja za vsakega sodelujočega
posebej. Vsi naši so bili vzhičeni in nemalo vznemirjeni že v samih predtekmovanjih.
Tako na krpljanju, kot teku smučeh
in smučanju. Pred štartom smo se z
vsemi malo pohecali, jih spodbujali
ter dajali še par tehničnotekmovalnih nasvetov tik pred
zdajci. Potem pa navijanje, da se je
takoj vedelo od kje smo. Naše
borke in borci so se res dobro
izkazali. Borbenega duha in želje po
uspehih ni manjkalo, tako da tudi
rezultati niso mogli izostati. A kar
me vedno najbolj navdušuje je
zadovoljstvo tekmovalcev ob sami
udeležbi. To je tisto, kar ostaja
posebnost specialne olimpijade in tisto, kar bi moralo biti prisotno v vseh športih – pa
že dolgo ni več. Geslo »Važno je sodelovati« je živo in prisotno samo še tu!!!

Coca Cola za srečno pot!
Coca Cola HBC Slovenija je Specialni olimpiadi Slovenije že drugo leto
zapored darovala svoje »kilometre«.
Zaposleni v tem podjetju čez leto nabirajo različne športne kilometre, njihov
skupni seštevek pa da na koncu leta ravno takšno vsoto evrov. Leta 2012 je bilo
zbranih 1.866,70 kilometrov oziroma evrov, ki jih je direktor Coca-Cola HBC
Slovenija Uroš Kanduč podaril specialcem ob odhodu na svetovne igre v Korejo.

Topel sprejem za junake
V Hotelu Mons v Ljubljani je bil 7. februarja sprejem za specialne olimpijce, ki
so tekmovali na Zimskih svetovnih igrah v Pjongčangu. Okitene z dvajsetimi
medaljami je sprejela pisana množica navijačev, staršev, prijateljev in
novinarjev.
Vidno utrujeno ekipo, ki je bila do Ljubljane na poti kar 37 ur, je najprej pozdravil
Cveto Uršič, direktor Direktorata za invalide pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, ki je poudaril vlogo staršev in trenerjev v procesu treningov v
specialni olimpiadi ter tistih, ki so v času odsotnosti tekmovalcev in trenerjev, ki so bili
na igrah, doma v šolah in centrih opravili njihovo delo. Direktorica Zveze Sožitje
Mateja de Reya se je med drugim
zahvalila Fundaciji za financiranje
invalidskih in humanitarnih
organizacij, ki podpira tudi projekte
specialne olimpiade, zahvala pa je
šla ob tej priložnosti tudi
opremljevalcem letošnje ekipe
(Toper, Hervis, Pletenine Oblak in
Rokavičarstvo Križaj). V imenu
Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja
Slovenije je zbrane nagovorila
Špela Rozman, ki je čestitala vsem
tekmovalcem za osvojena odličja.

Vodja delegacije Ljubomir Miličević je dejal, da bodo igre zagotovo ostale v lepem
spominu tudi po tem, ker so potekale na daleč najboljših terenih doslej. Kako tudi ne,
saj bodo ravno na teh terenih čez pet let zimske olimpijske igre, specialni olimpijci pa
bodo lahko obujali spomine na letošnje tekmovanje. V imenu tekmovalcev je
spregovorila Larisa Bitiči, ki je slovensko ekipo zastopala tudi v mimohodu na
sklepni slovesnosti. Zgovorna Primorka je vse lepo pozdravila, potem pa strnila nekaj
vtisov o 14-dnevnem tekmovanju.
Sproščeno druženje se je nadaljevalo ob zvokih harmonike, v stilu kulturnega
praznika pa je stric tekmovalke Lenke Razinger spesnil celo nekaj rim za naše
specialne olimpijce.
Oda specialcem
Se svetovna javnost je zganila,
medse je junake naše povabila.
Država bi nanje najraje pozabila,
čeprav so športna velesila.
Po najboljših močeh se vsak je trudil,
veselja, poguma in upanja ni prav
nihče izgubil,
belih se poljan nobeden ni ustrašil,
marsikdo z uspehom svojim komu usta
je zamašil.
Specialec vsak, nesporen je junak,
tega ne doseže prav vsak.
Čez leto so morali trenirati, garati,
zato uspehi niso mogli izostati.
Vi ponos ste naše domovine,
vi pustili neizbrisen ste pečat in lepe
nam spomine,
vi nam biti morate vzor
potem ta svet ne bo več tako krut in
nor.
Hvala vsem, ki ste se trudili,
hvala vsem, ki medalje ste dobili,
hvala staršem, ki ste jih vzgojili,
hvala vsem, ki z njimi bomo proslavili.
Besede spravili smo v rime,
da ne bi zbrisal čas spomine,
spomine na prijetne dni,
ko z vami smo proslavljali.
Besede spravil v rime te stric od Lenke
Lenčkove
Kramar Božo
to se ve.

Rekord - tisoč testiranih!
Med svetovnimi zimskimi igrami v Južni Koreji se je mag. Tine Kovačič, vodja
zabavnega fitnesa SO Slovenija, izobraževal za novo funkcijo kliničnega
svetovalca zabavnega fitnesa za področje Evrope in Evroazije.
Vloga, ki jo bo opravljal odslej naprej, mu je pripadla zaradi strokovnega znanja,
neprecenljivih izkušenj pri delu s specialnimi olimpijci in predvsem uspehov pri
organizaciji zdravstvenega programa SOS. Za vodjo sta ga predlagala dr. Donna
Bainbridga, svetovalka za zabavni fitnes pri SOI in Bjoern Koehler, regijski vodja za
zdravstveni program SOEE. Mag. Tine Kovačič se je v novi funkciji kliničnega
svetovalca pridružil veliki družini zdravstvenih strokovnjakov z vseh kontinentov in bo
tako pripomogel k širjenju zabavnega fitnesa v številnih državah Evrope in Evroazije,
kar predstavlja veliko čast tudi za SOS.
Ob samem izobraževanju so
prostovoljci s celega sveta sodelovali
tudi pri testiranju športnikov, ki so
tekmovali na svetovnih igrah. Uspešno
so testirali in dali dodatne napotke kar
prek tisoč specialcem, kar predstavlja
aktualni rekord na svetovnih igrah. V
okviru zdravstvenega programa v
Južni Koreji se je tudi osebno srečal z
dr. Timothijem Shriverjem, ki je vsem
kliničnim direktorjem in bodočim
kliničnim svetovalcem izrekel zahvalo
za neprecenljiv prispevek v
zdravstvenem programu SO in predvsem za zdravje in bodoče uspehe športnikovspecialnih olimpijcev, ki so prejeli zdravstvene storitve.
160 krpljarjev oblegalo Črno
14. februar
V organizaciji CUDV Črna na Koroškem je potekal že 6. Turnir SOS v krpljanju,
tokrat z rekordnim številom tekmovalcev - kar 160.
Turnirja, ki je prvič v zgodovini potekal popolnoma samostojno, se je udeležilo
rekordno število tekmovalcev in tekmovalk širom Slovenije. Tako je tekmovalo 160
tekmovalcev iz 31 programov Specialne olimpiade Slovenije.
Tekmovalci so se pomerili na različnih
razdaljah, in sicer: 25 m, 50 m, 100 m,200
m, 400 m in 800 m. Daleč najmnožičnejša
udeležba je bila po pričakovanju v
krpljanju na 100 m, kjer je tekmovalo kar
77 tekmovalcev in tekmovalk. Po uvodni
predstavitvi programov, kulturnem
programu, nagovorih in svečano otvoritvijo
turnirja s strani črnjanske županje mag.
Romane Lesjak so se tekmovalci najprej
pomerili v kvalifikacijah, kasneje pa še v
finalu, kjer so bili boji zelo izenačeni in
negotovi prav do konca. Podeljenih je bilo
34 kompletov medalj. Medalje in priznanja sta športnikom podeljevala vrhunski

alpinist, domačin Grega Lačen ter mlada perspektivna atletinja članica KAK z Raven
na Koroškem Pina Lihteneger-Vidmajer. Po končani razglasitvi je v kulturnem domu
sledilo kosilo in zabava s plesom z glasbenikom našega centra Damirjem Juvanom.
Zapisal: Silvester Polc, vodja tekmovanja
Že četrtič uspešen seminar
7. marec
SOS je že četrto leto pripravila splošni seminar o organiziranosti, katerega se
je udeležilo 30 slušateljev.
Urška Kustura, izvršna sekretarka, je uvodoma predstavila organiziranost in
delovanje SOS na državnem nivoju, v petih regijah in povezovanju lokalnih
programov z nacionalno pisarno. Obširno je
predstavila spletno stran, na kateri lahko
uporabniki najdejo številne koristne informacije
kot pomoč pri treningih ali pripravi na sama
tekmovanja.
Za vse poslušalce sta bili zanimivi temi glede
organizacije tekmovanj specialne olimpiade ter
športna pravila, katera je predstavil športni
direktor Silvester Polc, ki je podrobno orisal tudi
posamezne primere iz prakse. Gre za to, da so
organizatorji regijskih iger v posameznem letu bolj
ali manj novi, kar se tiče organizacije tekmovanj
SOS, zato je še posebej opozoril na posebnosti,
ki se ob splošnih navodilih posebej tičejo
tekmovanj SOS.
Slušatelji so pozorno prisluhnili vsem tematikam,
predvsem športnega direktorja pa spodbudili tudi
s številnimi vprašanji.
Namizni tenis spet rekorden
14. april
V Ljubljani je bil v organizaciji Zavoda Janeza Levca izveden deveti državni
turnir v namiznem tenisu, ki se ga je udeležilo 134 tekmovalcev iz 29 članic.
Tekmovalni del s svečano otvoritvijo in podelitvijo priznanj je potekal v vojašnici
Edvarda Peperka, zabava s kosilom
pa v gostišču Portal. Pri organizaciji so
nam pomagali starši učencev Zavoda
za usposabljanje Janeza Levca,
prostovoljke in prostovoljci Fakultete
za šport in Pedagoške fakultete, zveza
Sožitje, ministrstvo za obrambo,
vojašnica Edvarda Peperka, Zveza za
šport invalidov Slovenije in zaposleni
Zavoda Janeza Levca.
Zapisal: Hasan Sinanović, vodja OO

Regijske MATP igre v Zagorju številčne
17. april
Na devetih regijskih MATP igrah
ljubljansko-dolenjske regije je
sodelovalo kar 69 tekmovalcev iz
11 lokalnih programov SOS.
Po svečani otvoritvi, nastopu
pevskega zbora VDC Zagorje in
plesne skupine Skokice ter himni
Specialne olimpiade Slovenije z
zaprisego športnikov je igre otvorila
podžupanja občine Trbovlje Jasna
Gabrič.
Tekmovalci so se preizkusili v šestih
različnih nalogah, vsi pa so jih uspešno opravili. Po končanem tekmovanju je medalje
podeljevala trenutno najboljša slovenska smučarska skakalka Katja Požun. Sledila
je zabava in kosilo za vse udeležence.
Zapisal: Domen Pociecha
V Murski Soboti kar 82 tekmovalcev
18. april
Regijske MATP igre v Murski Soboti so navdušile kar 82 tekmovalcev, kar je kar
23 več, kot lani. Čestitke organizatorju Osnovni šoli IV Murska.
Na otvoritveni slovesnosti so nastopali učenci šole,
prisotne pa so nagovorili ravnateljica šole, župan mestne
občine Murska Sobota in predsednica Zveze Sožitje.
Med vabljenimi gosti sta se iger udeležili tudi direktorica
Zveze Sožitje in predsednica lokalnega društva Sožitje.
Izvedba športnega dela je potekala brezhibno in tekoče,
kljub velikemu številu udeležencev. Po športnem delu so
udeleženci prejeli medalje, ki sta jih podeljevali
ravnateljica šole in vodja mariborsko-pomurske regije.
Vabilu so se odzvali tudi novinarji lokalnih medijev – tako
so bili prispevki objavljeni na lokalni televiziji, lokalnem
radiu in lokalnem časopisu.
Z izvedbo iger smo zadovoljni. Upamo, da imajo na
dogodek lepe spomine tudi ostali udeleženci. Igre so si
ogledali tudi učenci sosednje večinske Osnovne šole III,
varovanci Varstveno delovnega centra Murska Sobota in
ostali obiskovalci.
Zapisala: Renata Perdigal, vodja tekmovanja

30 tekmovalcev iz šestih programov
18. april
V Postojni so potekale 10. regijske
igre MATP primorsko-notranjske
regije. Gostili smo 30 tekmovalcev
iz 6 programov SOS.
Tekmovanje je potekalo na šestih
postajah: kotaljenje žoge po klopi in
met na koš, odbijanje žoge, brcanje
žoge na gol, prekladanje vrečk s
fižolom, podiranje kegljev ter hoja ali
vožnja z vozički med
količki. Tekmovanje je potekalo v
telovadnici OŠ Miroslav Vilharja
Postojna, kosilo pa v njihovi jedilnici. Pri izvedbi iger so nam bili v veliko pomoč
prostovoljci - dijaki SGLŠ Postojna.
Igre je uradno otvoril uporabnik VDC Postojna – Enota Cerknica Tomaž Antončič.
Potekale so brez večjih zapletov, priznanja sta ob zaključku tekmovalnega dela
podelila podžupan Občine Pivka Boris Rebec ter direktor VDC Postojna Peter
Plevnik.
Zapisala: Mateja Curk
V Velenju 33 tekmovalcev
20. april
Osme regijske MATP igre celjsko-koroške regije so se odvijale v soboto,
20.04.2013, v VDC SAŠA, enoti Ježek Velenje. MATP iger se je udeležilo 33
tekmovalcev in 27 spremljevalcev iz 9 lokalnih programov SOS.
Otvoritveno slovesnost je vodila
direktorica VDC SAŠA, program
otvoritve pa so zapolnili uporabniki
VDC SAŠA z dvema glasbeno
plesnima točkama. Tekmovanje je
potekalo v sosednjih prostorih
Centra VIU Velenje. Tekmovalci so
se preizkusili v šestih različnih
športnih disciplinah, ki so jih vsi
uspešno zaključili. Športno
tekmovanje smo zaključili s
skupinsko igro s padalom. Sledila je
slovesna podelitev priznanj in medalj,
ki so jih izdelali uporabniki enote Ježek Velenje. Športni dogodek smo zaključili z
zabavo z glasbenim ansamblom in kosilom za vse udeležence.
Zapisala: Helena Pečnik, vodja tekmovanja

V Radovljici 44 tekmovalcev
25. april
Organizacijo MATP iger za gorenjsko regijo je drugič prevzela ekipa na OŠ
Antona Janše Radovljica. Tekmovanja se je udeležilo 44 tekmovalcev (iz petih
ekip).
Po sprejemu ekip, razdelitvi startnih številk in prvih
splošnih napotkov, je sledila otvoritev iger s
pozdravnim nagovorom, predstavitvijo ekip,
kratkem kulturnem programom, zaprisegi učenca
Tristana, himni SOS in dvigom zastave,
tekmovanje.
Vodja sodnikov je vsem sodelujočim tekmovalcem
in trenerjem podal informacije o tekmovanju in jih
usmeril v telovadnico.
Pripravljenih je bilo šest postaj. Vsaka postaja je
bila opremljena z nalogo, zahtevo, ki jo je moral
tekmovalec opraviti. Tekmovalci so imeli do tri
poizkuse, sodniki so beležili v pripravljene
sezname. Posebnost je bila prva postaja, ko so se
pokretni tekmovalci ločili od tekmovalcev na
vozičkih. Na vsaki postaji je bil sodnik in
demonstrator. Vsaka ekipa je bila nameščena na
eno od postaj, ne glede na številčnost ekipe. Ko je
nalogo opravil zadnji tekmovalec, se je ekipa prestavila na naslednjo postajo.
Tekmovalci so se lahko pomerili v plazenju, lazenju skozi ovire, udarjanju balonov,
podiranju kegljev, metu žoge na koš, brcanju žoge v gol, slalomu z vozičkom ali hoji
med količki in vožnji z vozičkom skozi tunel.
Po končanem tekmovanju je bila podelitev medalj in kosilo.
Kot organizatorji smo bili zadovoljni, da so igre potekale tekoče. Radi bi se zahvalili
sponzorjem: trgovini SPAR, trgovini EMMA in d.o.o. Ukaj.
Tolmin otvoril regijska tekmovanja
8. maj
V Tolminu so potekale 20.
regijske igre SOS primorskonotranjske regije. Igre smo
organizirali v Osnovni šoli
Franceta Bevka Tolmin,
Podružnični šoli za izobraževanje
in usposabljanje otrok s
posebnimi potrebami. Gostili smo
151 tekmovalcev iz 13 programov
SOS.
Tekmovalci so tekmovali v treh
športih in sicer v atletiki, balinanju in
elementih košarke. Tekmovanje se je odvijalo na treh prizoriščih: v Športnem parku
Brajda je potekala atletika, balinarji so se pomerili na tolminskem balinišču,
tekmovanje v elementih košarke pa se je odvijalo v Športni dvorani šolskega centra
Tolmin.

Otvoritveni program so popestrili otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka
Tolmin in folklorna skupina Phči'n bebrce iz Podružnične šole za izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Tolmin. Otvoritvene slovesnosti so se
udeležili tudi podžupan občine Tolmin Metod Fon, županja občine Kobarid Darja
Hauptman, ravnatelj OŠ Tolmin Vladimir Mavri ter predstavnik kluba Lions Soča
Kobarid Rado Taljat. Igre je uradno odprla pomočnica ravnatelja ga. Judita Špolad.
Igre so potekale v pravem športnem duhu. Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno,
športne discipline so se odvijale brezhibno. Tekmovalci so tekmovali po svojih
sposobnostih in zmožnostih. Prav vsi so se izkazali in bili uspešni v svojem poizkusu,
za kar so bili tudi primerno nagrajeni z medaljami in trakci za sodelovanje. Športni
dogodek smo zaključili s kosilom in zabavo z duom Andreja in Andrej. Vsi udeleženci
so prejeli darila: majice sponzorja Zavarovalnice Triglav, obeske in hlače, ki jih je
sponzoriral Lions klub Soča Kobarid. Z izvedbo iger smo bili zadovoljni. Prepričani
smo, da imajo lepe spomine tudi vsi udeleženci iger ter njihovi spremljevalci.
Zapisala: Mateja Ivančič Leban, vodja tekmovanja
Dvajsetič uspešno na Gorenjskem
11. maj
Osnovna šola Helene Puhar Kranj je v soboto, 11. maja, organizirala jubilejne,
že dvajsete igre Specialne olimpiade gorenjske regije.
Tekmovanja se je udeležilo 172 tekmovalcev, ki so se pomerili v atletiki (teki – 50m,
100m, 200m, 400m in štafeta 4x100m, met žogice in skok v daljino z mesta),
elementih košarke in namiznega tenisa. Zaradi močnih nalivov ponoči, smo se vodje
ekip odločili, da ne tvegamo poškodb tekmovalcev in smo odpovedali skok v daljino z
zaletom, tekmovalci, ki so bili prijavljeni za to disciplino, pa so tekmovali v teku na
200 m in 400m.
Na otvoritvi sta nas pozdravili
predsednica Zveze Sožitje, Katja
Vadnal in podžupanja Mestne
občine Kranj, Nada Mihajlović.
Temperaturo je dvigoval in ustvaril
prijetno vzdušje na tribuni Matic
Tičar (član domače ekipe) z
igranjem na harmoniko. S plesno
točko pa so navdušile učenke OŠ
Helene Puhar Kranj. Tekmovanje je
potekalo brez zapletov ob športnem
vzdušju z bučnim navijanjem
staršev, prijateljev, trenerjev in sotekmovalcev na tribuni. K prijetnemu vzdušju pa je
pripomoglo tudi vreme, saj je tik pred začetkom tekmovanja prenehalo deževati.
Po končanem tekmovanju so športnikom podelili medalje znani športniki: Aleksander
Jesenovec, karateist, Vesna Fabjan, tekačica na smučeh, Barbara Jezeršek,
tekačica na smučeh, Tea Gregorin, biatlonka in Robert Kranjec, smučarski
skakalec.
Za zabavo s plesom je poskrbel Tomo Jurak, ki je bil v osemdesetih letih član
popularne skupine Gu Gu. Prihodnje leto bodo igre gorenjske regije v Radovljici v
organizaciji OŠ Antona Janše Radovljica.
Zapisala: Mateja Sušnik, vodja tekmovanja

Ljutomer gostil mariborsko-pomursko regijo
16. maj
V četrtek, 16. maja, je Osnovna
šola Ivana Cankarja, Podružnična
šola Cvetko Golar, na
ljutomerskem nogometnem
stadionu in v ŠIC-u Ljutomer
organizirala20. regijske igre
specialne olimpijade Slovenije.
Okoli 200 udeležencev iz centrov iz
Pomurja in Podravja je tekmovalo v
namiznem tenisu, elementih
nogometa in v različnih disciplinah
atletike (tek na 25 metrov z
invalidskimi vozički, tek na 50, 100, 200, 400 metrov, štafeta 4 x 100 metrov, skok v
daljino z mesta in skok v daljino z zaletom in met žogice in vortexa).
Tekmovalce so pozdravili ravnateljica OŠ Ivana Cankarja Ljutomer Darja Kosič
Auer, županja Občine Ljutomer Olga Karba, ki je uradno odprla igre, Irena Kumer z
Zavoda RS za šolstvo in predsednica Zveze Sožitje Katja Vadnal. Ko so se igre
zaključile, pa smo spustili olimpijsko zastavo in jo predali organizatorjem naslednjih
regijskih iger specialne olimpijade Slovenije, Osnovni šoli Minke Sonje Namestnik
Slovenska Bistrica.
V Ljubljani najbolj številčno
17. maj
V organizaciji Varstveno delovnega centra podjetja Želva d.o.o so v Športnem
parku Kodeljevo v Ljubljani potekale 20. regijske igre ljubljansko – dolenjske
regije. Udeležilo se jih je 22 ekip z 293 športniki.
Pri otvoritvenem delu so imeli govor vodja Varstveno delovnega centra Želva Jasna
Kofol, predstavnica MO Ljubljana Marta Bon, predstavnica Zveze Sožitje Katja
Vadnal in vodja ljubljansko –
dolenjske regije SOS Slavko
Eisenkoler. Igre je odprla
direktorica podjetja Želva Mira
Potokar. V kulturnem programu so
nastopili uporabniki plesne skupine
Želva, nastopil je tudi glasbenik
Marko Vozelj, ki je s svojim
nastopom popestril slavnostno
otvoritev iger. V imenu vseh
športnikov je slavnostno zaprisegla
uporabnica VDC Želva Ana Večko,
ob himni pa je za dvig zastave SOS
je poskrbelo 6 športnikov ravno tako iz VDC Želva.
Po slavnostni otvoritvi so se tekmovalci razdelili po športnih panogah in začeli smo z
tekmovanji.
Med samim tekmovanjem v atletiki je potekalo tudi podeljevanje priznanj in medalj.
Podeljevalci medalj so bile znane osebnosti s področja športa in zabave - telovadca
Aljaž Pegan in Mitja Petkovšek, slovenski hokejist Igor Cvetek, profesionalni

košarkar košarkaškega kluba Union Olimpija Dino Murič, priljubljena slovenska
voditeljica Jasna Kuljaj ter glasbenik Marko Vozelj.
Po končani podelitvi so se vsi ponosni tekmovalci odpravili na zasluženo kosilo v
Gostilno pri Jovotu, kjer nam je igral duo Stare kosti, kar je bilo tekmovalcem zelo
všeč. Zastavo SOS smo predali VDC Novo Mesto.
Zapisala: Nataša Mitrović
Šentjurske igre pod streho
18. maj
20. regijske igre za celjsko-koroško regijo so minulo soboto v Šentjurju
pripravili v VDC Šentjur, enota Šentjur. 163 športnikov je tekmovalo v atletiki
ter elementih košarke in nogometa.
Podeljevalci medalj: podžupan Občine Šentjur
Robert Polnar, predsednica Zveze Sožitje
Slovenije Katja Vadnal, alpski smučar Mišel
Žerak, paraolimpijski športnik Henrik Plank,
predsednica Društva Sožitje Šentjur Martina Režek
in direktor VDC Šentjur Leon Štemberger.
Za medijsko podporo so poskrbeli: Štajerski val,
Radio Rogla, Kozjansko info, Radio Celje, Novi
tednik in lokalni mediji.
Mnenje organizatorja: otvoritveni kot tudi
tekmovalni del je potekal hitro in brez zapletov, zato
smatramo, da so bile igre uspešno izvedene.
Zapisala: Mojca Vidic
Dvanajstič na pokalu NZS
29. maj
Nogometna ekipa Specialne olimpiade Slovenije se je že dvanajstič udeležila
finala Pokala Nogometne zveze Slovenije in tudi tokrat blestela. Ob tej
priložnosti pa se je SOS zahvalila tudi igralcem VDC Koper, ki ne tekmujejo več
v malonogometni ligi SOS.
Prvo uradno nogometno tekmo pri nas so nogometaši SOS odigrali prav v Kopru,
pred 21. leti. Leta 2002 pa so prvič gostovali na Finalu nogometnega Pokala
Slovenije v Kidričevem, kar je bil za tiste čase edinstven primer v nogometni Evropi.
Letošnji tovrstni nastop nogometašev specialne olimpiade je bil že 12. po vrsti, zato
vsem akterjem iskrene čestitke!
Prvič so nastopili na prenovljenem nogometnem stadionu na Bonifiki, da bi v tako
imenovanem »ZDRUŽENEM NOGOMETU«, skupaj z izbranimi slovenskimi
vrhunskimi športnicami pokazali, da nogometna žoga združuje tudi različne. Z
združevanjem specialcev in športnikov se najlepše izražajo sposobnosti in pogum, ki
ga pri udejstvovanju v športu kažejo specialci.

Specialci in njihovi partnerji na
ta način utrjujejo telesno
pripravljenost, nadgrajujejo
svoje umske sposobnosti, si
postavljajo nove tekmovalne
izzive in tako skupaj
premagujejo predsodke o
motnji v duševnem razvoju. Gre
za učinkovito orodje integracije,
ki temelji na enakosti,
spoštovanju in sprejemanju
drugačnosti. Slovensko –
angleška skovanka »Unified nogomet« torej predstavlja novo dimenzijo nogometne
igre, združitev moči in izenačitev možnosti zdravih in specialnih nogometašev.
Po včerajšnji tekmi so se od dvajsetletnega aktivnega igranja poslovili nogometaši
VDC Koper: Trobec Dimitrij, Čehić Sejad in Hrvatin Denis ter Benjamin
Osmančevič - Beno in David Kosovel, ki sta se ekipi pridružila malo kasneje. Vsa
ta leta so trenirali in si pridobivali dragocene izkušnje, tudi za življenje izven sveta
športa, pod taktirko trenerjev in izjemnih osebnosti – Toma Dadiča in Nevija
Breca. Spominska majica, ki so jo ob tej priložnosti prejeli, je znak priznanja, da so
postali pomemben del Grassroots programa tako NZS kot UEFE. Hvala športni
prijatelji in srečno na vaših novih poteh!
Zapisal: Stanislav Pinter
Na balinarskem turnirju prek sto tekmovalcev
31. maj – 1. junij
V Ljubljani je bil organiziran 10. državni balinarski turnir, ki je bil tokrat tudi
mednarodni. Organizator CUDV Draga je na balinišče Društva vojnih invalidov
privabil prek 110 tekmovalcev. Tekmovanja se je udeležilo 20 domačih in 4 tuje
ekipe iz Avstrije, Luksemburga, Slovaške in Poljske. Turnir je hkrati potekal v
počastitev 50 letnice Zveze Sožitja.
Pozdravni govor je imela direktorica CUDV Draga dr. Valerija Bužan in predsednica
Zveze Sožitja dr. Katja Vadnal. Kulturni program sta popestrili plesna skupina iz
Centra CUDV Draga in folklorna skupina iz VDC Ribnica. Igre je otvoril predsednik
Balinarske zveze Sandi Kofol.
Na sami otvoritvi in pri podeljevanju priznanj so sodelovali vrhunski športniki: Mitja
Petkovšek, Mojca Rode, plavalec Emil Tahirovič in kanuist Simon Hočevar.
Tekmovalo se je v treh disciplinah:
• bližanje k cilju, moški in ženske,
• posamično, moški in ženske,
• pari, moški in ženske.
Prvič je tekmovanje potekalo v igri
igralec proti igralcu in v igri dvojic.
Zaradi veliko prijavljenih
tekmovalcev in izenačenih
dvobojev se je tekmovanje zelo
zavleklo. S trenerji smo ugotovili,
da bo v bodoče potrebno
spremeniti sistem tekmovanja.

Po tekmovanju smo imeli kosilo v gostilni Jovo. Ob tej priložnosti jih je zabaval
domači ansambel CUDV Draga Darlling.
V soboto, 1.6., je potekal še mednarodni ekipni del tekmovanja. Tekmovale so vse
štiri tuje ekipe in dve naši (ekipa VDC Postojna in ekipa Sožitje Ljubljana). Poleg igre
ekip s štirimi igralci in vsak z dvema kroglama smo izvedli tudi tekmovanje bližanje v
krog. Dvoboj za prvo mesto se je odvijal med domačima ekipama in dobila ga je
ekipa Postojne z rezultatom 3:2. Podeljevalec medalj ekipam je bil Ljubomir
Miličevič, predsednik Specialne olimpiade Slovenije.
Zapisal: Srečko Hvalec, vodja tekmovanja
Rekordnih 240 tekmovalcev na atletiki
6. junij
Atletski miting je bil izveden v Mariboru na atletskem stadionu Poljane,
organizator pa je bila OŠ Gustava Šiliha Maribor. Tekmovalo je 240
tekmovalcev iz 40 lokalnih programov SO.
Tekmovanje je potekalo:
nižji nivo:
- tek na 50 m, je tekmovalo 14 tekmovalcev in
tekmovalk v treh skupinah
- met žogice 10 žensk v treh skupinah in 17 moških v
štirih skupinah
višji nivo:
- tek na 100m 40 žensk in 57 moških je tekmovalo v
sedemnajstih skupinah
- tek na 200m je tekmovalo 40 tekmovalk in
tekmovalcev v sedmih skupinah
- tek na 400m je tekmovalo v štirih skupinah 17
tekmovalcev
- tek na 800m ena ženska ,3 tekmovalke in ena
moška skupina, 5 tekmovalcev
- tekmovalo je tudi 18 ekip v štirih skupinah, v štafeti 4
x 100m
- v skoku v daljino z zaletom ena ženska in ena moška skupina, 9 tekmovalcev
- v skoku v višino 2 tekmovalca
- v suvanju krogle pa je bilo 15 tekmovalcev (4 Ž in 11 M) v štirih skupinah.
- meta »vortexa«, v treh skupinah 9 tekmovalcev
Podeljenih je bilo 61 kompletov medalj.
Za brezhibno izvedbo tekmovanja so nam na pomoč priskočili sodniki Sodniškega
zbora atletskih sodnikov Maribor. Na tekmovanju in že ob sami otvoritvi so bili prisotni
predstavniki občine Maribor, predsednica Zveze Sožitje, Katja Vadnal, pa
predstavnik lokalnega društva Sožitje Martin Benko. Po tekmovanju se je prireditev
zaključila s kosilom in zabavo ob glasbi na Snežnem stadionu pod Pohorjem. Med
drugimi je medalje podeljeval Tomaž Barada.
Zapisal: Ljubomir Miličević, vodja tekmovanja

Postojnčani uspešni na Madžarskem
21.-23. junij
Ekipa atletov iz VDC Postojna je slovensko specialno olimpiado zastopala na
mednarodnem atletskem tekmovanju na Madžarskem med 21.-23. junijem.
Osvojili so štiri druga mesta.
Poroča Martin Kraševec, vodja ekipe:
"V petek po zajtrku so nas zelo prijazni gostitelji odpeljali na ogled mesta. Ob 13.00
se je začelo tekmovanje. Anže Urbas je opravil kvalifikacije. Tekmovanje je potekalo
v hudi vročini pri 35 stopinjah. Popoldne smo odšli na bazen. Po večerji so gostitelji
organizirali zabavo.
V soboto so potekala tekmovanja od 9.00 do popoldne, kjer so še ostali trije opravili
kvalifikacije.
Kasneje smo odšli v mesto po nakupih. Zvečer je bila zopet organizirana zabava.
V nedeljo smo se zbudili v deževno, nevihtno jutro, stadion je prekrila voda, zato smo
se preselili na asfaltne terene. Še enkrat moram povedati, da je bilo vse zelo dobro
organizirano in poskrbljeno za nas.«
REZULTATI:
Anže Urbas met žogice 2. Mesto
Lenarčič Edvin 50m 2. Mesto
Sila Jožica 100m 2. Mesto
Modic Rok 100m 2. Mesto
Dobra košarkarska izkušnja v Istanbulu
19.-23. junij
Mednarodnega košarkarskega turnirja v
Istanbulu, ki je trajal od 19. - 23. junija,
se je udeležilo šestnajst ekip iz vse Evrope, med njimi tudi ekipa iz Slovenije.
Slovenijo je zastopalo 8 tekmovalcev iz ljubljanske in štajerske regije ter dva
trenerja. Bivali smo v prekrasnem hotelu v azijskem delu Istanbula.
Prvi dan tekmovanja je bilo razvrščanje ekip po skupinah. Vsaka ekipa je igrala pet
tekem po 6 minut na izpadanje. V tem delu tekmovanja smo bili zelo uspešni, saj
smo zabeležili tri zmage, en neodločen rezultat in poraz proti močni Estoniji s 7 : 8.
Tako smo bili razvrščeni v drugo skupino, v kateri so bile še: Srbija, Turčija in
Azerbajdžan. Za Slovenijo so igrali: Aleš Leskovar, Aleksander Vranješ, Miran
Brejc, Denis Huber, Ivan Ruf, Jože Vidrgar, Albin Šenveter in Martin Golobič.
Vodja ekipe je bil Srečko Hvalec, njegov pomočnik pa Igor Leber.
Tekme v skupini so trajale 2 x 13 minut,
igrali smo vsak z vsakim. V tem delu
tekmovanja so se že pokazale določene
kvalitete ekip in posameznikov. Naši
ekipi se je poznalo, da imamo prekratko
klop in mnogo premalo težkih tekem.
Znanje košarke niti ni vprašljivo, poznalo
pa se je v kondicijski pripravi, pri
počasnem vračanju v obrambo in preveč
individualnih akcijah v napadu, največ 23 podaje. Tako smo ta del tekmovanja
zaključili brez zmage, a tesno izgubili s

Turčijo. Na turnirju so sicer prevladovale ekipe iz bivše Sovjetske Zveze: 1. Rusija, 2.
Estonija, 3. Latvija in 4. Ukrajina. Slovenija je v svoji skupini osvojila 4. mesto,
skupno pa je turnir končala na 8. mestu.
Turnir je bil zelo naporen, saj smo se vsak dan vozili po več kot 30 km oddaljeno
dvorano, zraven je bil še zdravstveni program, otvoritev, piknik, ogled Istanbula z
ladjo po Bosporski ožini med Evropo in Azijo. Turnir ocenjujem kot zelo koristen z
veliko novih izkušenj, novih znanj in spoznavanje novih prijateljev. Vsa pohvala
organizatorju za dobro izvedbo turnirja.
Zapisal: Srečko Hvalec, vodja ekipe
Michael Phelps učil plavanja
25.-27. junij
V času od 25. do 27. junija sem se v okviru Specialne olimpiade Slovenije
udeležil evropskega plavalnega seminarja IM Michael Phelps swimming school,
ki sta ga organizirali Specialna olimpiada Irske in Fundacija Michaela Phelpsa.
Seminar je potekal 3 dni na Irski univerzi za šport in v bazenu Plavalnega centra v
Dublinu, kjer so pred desetimi leti potekale zelo uspešne Poletne svetovne igre
specialne olimpiade. Prisotni smo bili slušatelji iz 13 evropskih držav. Predstavili so
nam t.i. Šolo plavanja, ki jo je ustanovil večkratni olimpijski prvak Michael Phelps iz
Združenih držav Amerike. Ta se od leta 2009 v okviru njegove fundacije predstavlja
po vsem svetu in ponuja izdelan program učenja plavanja za vse, ki se želijo naučiti
plavati ali pa nadgraditi svoje znanje. V okviru specialne olimpiade so se s to tehniko
učenja plavanja srečali že na Škotskem. Kolegica, ki uči svoje »specialiste za šport«
po tej metodi, je pokazala, da metoda deluje tudi za naše športnike.
Program učenja plavanja sloni na petih osnovnih ciljih,
ki jih mora posamezni učenec v procesu učenja
plavanja obvladati, da lahko nadaljuje na višji nivo.
Tehniko učenja so poimenovali in jo po svetu
predstavljajo kot IM program (JAZ SEM...) te pa so:
• IM safe (Jaz sem varen)
• IM fun (Jaz sem zabaven)
• IM fast (Jaz sem hiter)
• IM healty (Jaz sem zdrav)
• IM succesful (Jaz sem uspešen).
Vsak izmed nivojev zajema določeno stopnjo znanja,
ki ga mora plavalec v času 8 tednov doseči. Če ne
dosega določenega znanja ali v samem procesu še ni
dosegel samostojnosti, ki je potrebna za določeno stopnjo, se ta čas podaljša za
toliko časa, kolikor ga plavalec potrebuje. Zato v tej metodi ni poražencev, saj vsak v
svojem tempu nadgrajuje sposobnosti in pridobiva potrebno znanje oziroma
samozavest za samostojnost v vodi.
V stopnji IM safe, ki je prva v procesu učenja, je cilj, da se kandidat v vodi dobro
počuti, da v vodi začne uživati in kot najpomembneje, da se v vodi počuti varno.
V stopnji IM fun se kandidati v vodi skozi vodne igre (podajanje žoge, lovljenje,
škropljenje z vodnimi pištolami, pobiranje elementov iz bazenskega dna) privajajo na
vodo in njene lastnosti, izguba strahu pred nepredvidljivimi situacijami, pridobivanje
izkušenj v bazenu. Predlagajo, da je kandidat na tej stopnji v vodne aktivnosti
vključen minimalno po 30 minut enkrat na teden.

Naslednja stopnja se imenuje IM fast. Kandidata se začne učiti plavati s pripomočki,
ki jih poznamo tudi mi (plovčki, črvi in drugi). Učenje plavanja se začne na robu
bazena. Po osvojenih gibih »na suhem« se kandidat prestavi v vodo in tam se
nadaljuje klasično učenje posameznih plavalnih tehnik.
Ko se kandidat že aktivno vključuje v program IM fast, nadaljuje v stopnjo IM healty.
Tu se sreča z zdravim načinom življenja, ki je predpogoj za uspešno športno kariero
potencialnega plavalca. Spozna osnove zdrave prehrane, fitnesa in drugih
pomembnih dejavnikov, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja.
IM succesful je zadnja stopnja, kjer si kandidat v IM programu učenja zastavi svoje
cilje in načrte za prihodnost. Na tej stopnji kandidat in njegov trener oblikujeta cilje in
pot za doseganje posameznih korakov do želenega cilja. Potreben je tudi dober
individualni načrt, ki zajema vse korake, prek katerih bo nazorno in uspešno vodil,
spremljal in usmerjal kandidata na svoji »plavalni poti«. Na vseh petih stopnjah je na
prvem mestu VARNOST, ki jo s skrbnim načrtovanjem in izvajanjem programa lahko
dosežemo in jo ohranjamo na najvišji ravni.
Predavatelji so nam poleg IM programa predstavili še filozofijo »4 B's«:
• Breathe (dihanje)
• Buoyance (plovnost)
• Body control (kontrola telesa)
• Balance (ravnotežje).
Ko kandidat obvladuje vse 4 b-je, je plavalno
izobražen in sposoben za doseganje višjih ciljev v
plavalnem svetu kot profesionalni športnik ali
dober rekreativni plavalec. Ob obvladovanju 4 bjev je oseba v vodi samostojna kot tudi varna. Da
je ta metoda učenja zares uspešna smo se
prepričali sami ob 30-minutni predstavitvi v
bazenu. Otroci so se prvič srečali z mentorji in
novo metodo, ki pa je bila neverjetno uspešna in
izvedljiva tudi za naše aktualne in bodoče
»specialiste za plavanje«.
Pripravil: Peter Cusma, udeleženec seminarja
45 let specialne olimpijade
20. julij
V teh dneh svetovno gibanje in z njim tudi 1600 slovenskih športnikov praznuje
45-letnico specialne olimpijade, ki se je začela z vizijo Eunice Kennedy Shriver.
Začetek gibanja pomeni tudi
revolucijo za bolj dostojno
življenje oseb z motnjami v
duševnem razvoju.
Ideja, ki jo je leta 1968 oznanila zdaj
že pokojna vizionarka, v tem času ni
naletela na odobravanje. Osebe s
posebnimi potrebami oziroma takrat
še t.i. duševno prizadete osebe so
bile omenjene le redkokje, odrinjene
na družbeni rob ali celo skrite po
domovih. Ideja je bila, da bi z

osvetlitvijo izzivov oseb s posebnimi potrebami pokazali kaj le-te zmorejo in dosegli
integracijo oseb z motnjami v duševnem razvoju kot enakopravne člane družbe. Za to
je izbrala šport, univerzalni jezik, ki ga poznamo vsi. Imela je prav! Rezultati so se
pokazali tudi ob letošnji 45-letnici svetovnega gibanja, ki so jo obeležili 20. julija.
Skupaj do zmage na EuroBasketu
12. september
V polni dvorani Stožice se je sinoči med polčasom tekme Slovenija – Italija s
košarkarsko igro predstavila Specialna olimpiada Slovenije. Ponosnih deset
izkušenih košarkarjev je skupaj z znanimi osebnostmi navdušilo polne tribune
ter ogrelo ozračje pred nadaljevanjem tekme, v kateri so slovenski košarkarji
prvi na EuroBasketu premagali Italijo.
Podporo športnikom specialne
olimpiade so s sodelovanjem
sinoči izkazali tudi ambasador
Specialne olimpiade Slovenije,
nekdanji odlični smučar Jurij
Franko kot selektor, mister
Slovenije 2010, model in
navdušen košarkar Marko
Janko in tisti, ki košarkarsko igro
spravi v reperske rime, reper
Zlatko. Skupaj so predstavili
tako imenovano združeno
košarko, kjer se udejanja
integracija oseb z motnjami v širšo družbo. Za ekipo Specialne olimpiade Slovenije
so zaigrali: Žiga, Veton, Kristjan in Gašper, vsi so Sloveniji priborili zlato medaljo v
Atenah; Robi, Alen, Stanko in Andrej, ki je na letošnjih zimskih svetovnih igrah v
Pjongčangu osvojil tri medalje v alpskem smučanju ter Jože in Miran, ki je Slovenijo
zastopal na Unity Cupu v okviru Svetovnega nogometnega prvenstva leta 2010 v
Južnoafriški republiki.
Predstavitev slovenskih specialcev na največjem športnem dogodku v Sloveniji letos
je plod dolgoletnega sodelovanja med Evropsko specialno olimpiado in FIBO. »Z
našim partnerstvom bomo nadaljevali. Takšne akcije, kakor je sodelovanje oseb s
posebnimi na tako velikem dogodku, so del našega poslanstva v promociji košarke
za vsakogar,« je povedal Kamil Novak, generalni sekretar FIBA Evropa. »Športniki
specialne olimpiade so pokazali predanost košarki in dobro znanje košarkarskih
veščin,« je še dodal Novak.
Tekmo so si na povabilo Specialne
olimpiade Slovenije ogledali tudi
predsednik Zveze za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijskega
komiteja Damijan Lazar,
predsednica Zveze Sožitje Katja
Vadnal, predsednik Specialne
olimpiade Slovenije Ljubomir
Miličević ter Miroslaw Krogulec,
predstavnik Evropske specialne
olimpiade, sicer svetovalec za šport.

Med gosti je bil tudi Matej Rovšek, ravnatelj Zavoda Janeza Levca iz Ljubljane, ki to
pot s svojimi športniki sodeluje na celotnem prvenstvu, saj osebe s posebnimi
potrebami sodelujejo tudi kot prostovoljci, kar je eden izmed prvih primerov na tako
velikem tekmovanju.
Mednarodna košarkarska klinika
13.-15. september
Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije je v sodelovanju s FIBA Evrope,
Košarkarsko zvezo Slovenije in podjetjem Evrobasket 2013 v Domžalah
organiziralo mednarodno trenersko kliniko. Na kliniki je bilo prisotnih 270
domačih in tujih trenerjev. Izjemni predavatelji so v devetih predavanjih
postregli s temami, ki so bile ob njihovih bogatih izkušnjah več kot zanimive.
Željko Obradovič je predaval o treningu v tekmovalnem obdobju, kjer je trenerjem
predstavil svojo filozofijo kaj so najbolj pomembni elementi treningov v času
tekmovanja. Njegova druga tema je bila: Napad proti različnim obrambam. Izvedeli
smo kako lahko koristimo »univerzalni« napad na različne tipe obrambe. Oktay
Mahmuti je predstavil detajle conske obrambe in kako koristiti visokega igralca na
pozicij spodnjega centra. Pablo
Laso, trener madridskega Reala, je
predaval o tranzicijskem napadu in o
pomembnosti le-tega ter o tem, kako
braniti blokade na igralcu z
žogo. Žan Tabak, bivši igralec NBA,
je govoril o tem, kako se postavljati v
obrambi, ko si eno podajo stran od
žoge. Zmago Sagadin je predstavil
napad na consko obrambo in
tranzicijsko obrambo.
Tako izkušeni trenerji lahko resnično
povedo kaj je pomembno v kateri fazi učenja, kaj so osnove in kako jih lahko še
nadgradimo. Super.
Zapisal: Srečo Hvalec, udeleženec klinike

V Stožicah igrali 3 na 3
18. september
V sredo, 18. septembra, smo bili tudi specialni olimpijci del dogajanja v sklopu
EuroBasketa. Dogajalo se je pred dvorano Stožice v Ljubljani. Štiri ekipe so se
pomerile na turnirju v ulični košarki 3 na 3. Turnir je organizirala FIBA Europe.
Ob 14.00 smo se zbrali na ogrevanju. Namesto napovedanega sonca so se po nebu
podili sivi oblaki, vendar naših košarkarjev vreme ni zmotilo. Vsi so se trudili zabiti
čim več košev in se zavzeto podili za žogo, tako da je bilo igralcem na igrišču in
navijačem ob njem pošteno vroče. Najboljša ekipa je bila CUDV Črna, ki je za
nagrado prejela vstopnice za ogled tekme Srbija: Španija. Drugi so bili košarkarji
Sožitja Ljubljana, tretji OŠ Žalec in četrti Center Janeza Levca – OVI Jarše. Vsi so
odšli domov z novo košarkarsko žogo in košarkarskim dresom, predvsem pa z novo
izkušnjo.
Barbara Rode

Nared za evropske igre
24. september
Gostitelj evropskih iger prihodnje leto – Antwerpen, je gostil športno
konferenco specialne olimpijade. Igre bodo od 13. – 20. septembra, štiri dni
pred tem pa bo tam potekal tudi t.i. Host Town Program.
Konference se je udeležilo 76 predstavnikov iz 44 (od 58 evropskih) programov. Dan
pred konferenco je bil namenjen izobraževanju novih oziroma mladih športnih
direktorjev, ki smo ga izpeljali člani CTAC-a, športne komisije SOEE. Od četrtka do
nedelje je bila konferenca namenjena nekaterim splošnim usmeritvam SOEE v
prihodnje, kjer je velik poudarek na t.i. združenih športih (Unified Sports), čemur
sledijo tudi na svetovnem nivoju.
Glavna tema konference so bile
prihajajoče evropske igre. Vsi
udeleženci konference smo si poleg
teoretičnih predstavitev ogledali tudi vsa
tekmovališča in nastanitvene
kapacitete. Srečali smo se tudi s
predstavniki organizatorjev Host Town
Programa, ko posamezna mesta gostijo
specialne olimpijce posameznih držav
in jim skušajo kar na najbolj slikovit
način prikazati življenje kraja, hkrati pa
jim omogočiti še potrebne treninge pred
samim tekmovanjem.
Zapisal: Ljubomir Miličević, udeleženec konference
Nogometni finale odnesel dež
11. oktober
Močno deževje je minuli petek odneslo finale 18. lige malega nogometa v SOS,
ki so ga pripravljali v VDC Novo mesto.
"Lilo je kot iz škafa in zaradi
varnosti naših tekmovalcev smo se
odločili, da se preselimo v
restavracijo, kjer je bil predviden
zaključni del in tam smo izpeljali
tudi celotno otvoritveno
slovesnost," je povedala glavna
trenerka za nogomet pri SOS
Suzana Bohorč. "Bilo je
neobičajno, a zato nič manj
prijetno. Veselje in druženje pa v
vzdušju fair playa, saj smo se
zaradi neobičajnih razmer odločili
še za eno posebno odločitev, ki je letos prvič omogočila dvema ekipama, ki sta imeli
enako število točk, delitev 3 mesta – tako je ena ekipa prejela pokal in druga
medalje."
Za najboljše so bile na voljo tudi vstopnice za večerno reprezentančno tekmo

Slovenija - Norveška, ki jih je podarila NZS. Za vse prejemnike je bila to čudovita
nagrada, ki jim je omogočila nogometno obarvan zaključek dneva.
Nogometne turnirje v sezoni 2013 so organizirali: VDC Sožitje Ptuj, VDC Zagorje,
CUDV Dobrna, Sožitje Mežiške doline, CUDV Radovljica in OŠ Minke Namestnik
Slovenska Bistrica.
Tekli na Ljubljanskem maratonu
26. oktober
Prek 60 oseb s posebnimi
potrebami, med njimi največ
športnikov Specialne olimpiade
Slovenije, se je udeležilo prvega
promocijskega teka v okviru
Ljubljanskega maratona. Po
ljubljanskih ulicah so pretekli 60
metrov, zadovoljni obrazi na
koncu pa so povedali več kot
tisoč besed.
Največ tekačev je bilo iz vrst Zavoda
Janeza Levca, teka pa so se
udeležili tudi tekači iz Škofje Loke in Radovljice. Želja je, da se v prihodnjem letu
zbere še več športnikov s posebnimi potrebami ter da se dodatno uvede še
kategorija tekačev nad 26 let starosti.
Mladi športnik gre naprej
7. november
Projekt Mladi športnik, ki je zaživel
v lanskem šolskem letu, letos
nadaljuje svoje poslanstvo –
razvijati športni program za otroke
med 2. in 7. letom starosti. K
sodelovanju bi želeli pritegniti še
več razvojnih vrtec, zaenkrat so
vključeni na petih lokacijah, hkrati
pa program, ki ga preprosto lahko
izvajajo tudi starši s svojimi otroki,
predstaviti društvom Sožitja.
V lanskem šolskem letu je bilo
izvedeno izobraževanje, na katerem
so udeleženci dobili ustrezne napotke
o viziji programa, izkušnjah v tujini in vso potrebno literaturo za izvajanje. Vabilu so
se odzvali Vrtec Anice Černejeve Celje (4 otroci), razvojni oddelki Ljubljana (52),
Razvojni vrtec pri OŠ Roje (10), Razvojni oddelki vrtec Mojca Kranj (30) in Razvojni
oddelki pri OŠ Gustava Šiliha (40). Vrtci so v lanskem šolskem letu pričeli s tedensko
vadbo, izvedli so zaključno srečanje za starše in otroke s podelitvijo medalj in majic.
Priporočam naslednje oblike izvajanja programa:
- tedenski treningi v vrtcu ali v popoldanskem času,

- športni dan za starše in otroke – potrebno je prenašati znanje na starše in družino
(1x ali večkrat v letu),
- zaključna športna prireditev za vso vrtce in družine,
- športne prireditve ob različnih priložnostih (prazniki, dogodki v vrtcu…).
V prihodnosti bi lahko določili dan, ko telovadimo vsi vrtci v Sloveniji. Takrat bi lahko
vključili tudi medije, ki bi o dogodku poročali.
Pripravila: Tatjana Visočnik, vodja programa
Že devete MATP državne igre
16. november
V soboto, 16. novembra,
je CUDV Radovljica gostil 9.
Državne igre MATP. Na njih je
sodelovalo 124 tekmovalcev iz
25 programov.
Po slavnostnem mimohodu ekip
so nas na otvoritvi nagovorili:
župan občine Radovljica,
gospod Ciril Globočnik,
direktorica CUDV Radovljica,
gospa Slađana Anderle,
direktorica Zveze Sožitje, gospa
Mateja De Reya in vodja MATP
programa v okviru SOS, gospa Tanja Princes. Sledili sta glasbeno plesni točki, ki so
ju pripravili uporabniki CUDV Radovljica.
S pomočjo ambasadorja Specialne olimpiade Jureta Franka je zaprisegel
udeleženec iger Jaka Dobnikar. Igre je otvoril paraolimpijec in svetovni rekorder,
plavalec Darko Đurič. Zaradi velikega števila so bili tekmovalci razdeljeni v dve
skupini. Medtem, ko se je prva skupina preizkusila na šestih postajah, se je druga
udeležila animacijskega programa. Nato je sledila zamenjava skupin.
Po tekmovalnem delu je sledil nastop skupine Čupakabra nato pa še podelitev
medalj. Podeljevalci so bili športniki CUDV Radovljica, udeleženci svetovnih iger
Specialne olimpiade: Niko Koščak, Jože Zorč, Boštjan Bezlaj in Dalibor Dedić.
Na koncu iger smo predali zastavo Specialne olimpiade Slovenije predstavniku
organizatorja naslednjih državnih iger, ki bodo potekale v Vipavi.
Sledilo je kosilo in zabava v športni dvorani.
Zapisal: Brane Štetner, vodja tekmovanja
Odplavali do Los Angelesa
23. november
Plavalni turnir Specialne olimpiade Slovenije je bil izveden v soboto, 23.
novembra, v plavalnem bazenu Fakultete za šport v Ljubljani. Udeležilo se ga je
31 ekip, skupaj 185 tekmovalcev, rezultati tekmovanja pa štejejo kot
kvalifikacija za nastop na Poletnih svetovnih igrah v Los Angelesu.
Na otvoritveni slovesnosti je športnike pozdravila direktorica centra Nadja Gantar,
športnike pa je nagovoril tudi predsednik Specialne olimipade Slovenije Ljubomir
Miličević. V kulturnem delu programa je z dvema skladbama nastopila ritmično -

vokalna orffova skupina Harmonija srca iz VDC Tončke Hočevar. Po dvigu zastave in
svečani zaprisegi našega športnika Miha Svetine in predstavnika sodnikov je bil
plavalni turnir odprt. Pri podeljevanju medalj in priznanj smo sodelovali s športnim
vodom slovenske vojske in policije, tako so bili z nami športniki: Tanja Žakelj, Matej
Žagar in Aljaž Sedej.
Pri organizaciji in izvedbi prireditve je
poleg 30 zaposlenih VDC Tončke
Hočevar sodelovalo še 50 prostovoljcev.
Nekateri so naši stalni sodelavci, tokrat pa
so se nam pridružili še dijaki Srednje
zdravstvene šole Ljubljana in člani društva
Slovenske filantropije.
Vsak udeleženec turnirja je prejel darilno
vrečko z silikonsko zapestnico, ki smo jih
pripravili posebej za ta dogodek, poleg
tega smo v darilno vrečko dodali
priložnostna darilca ter malico.
Tekmovanje smo zaključili ob 14. uri. Kosilo in zaključna zabava za vse udeležence
je bilo organizirano v Dijaškem domu Ivana Cankarja. Za glasbo je poskrbel naš
sodelavec in glasbenik Dario Plesničar, ki je prevzel vlogo D.J-ja.
Zapisal: Peter Cusma, vodja tekmovanja
Dino Murič pride pod žaromete SOS
27. november
V sredo, 27. novembra, smo bili povabljeni na tekmo EuroCupa v Stožicah med
Unionom Olimpijo in Asvelom.
Oblečeni v drese SOS smo vstopili
v dvorano, kjer smo se spoznali z
Dinom Muričem - ambasadorjem
projekta Zmajevo srce. Z njim smo
sproščeno poklepetali, se slikali in
obljubil je, da pride navijat na naš
turnir v petek, 06.12.2013 v športno
dvorano vojašnice Edvarda
Peperka.
Sledil je začetek tekme, ki smo jo
najavili mi: z Dinom na čelu smo
stopili na parket pod žaromete.
Specialisti za košarko smo na
parket prinesli zastavo specialne olimpiade, Dino in naš kapetan Miran pa sta dvorani
namenila nekaj besed o košarki, fair playu, sodelovanju KK Union olimpije z SOS,
navijanju…. Naš Miran je med drugim napovedal zmagovalca tekme. Sledilo je še
skupinsko slikanje in tekma se je pričela.
Po glasnem navijanju in spodbujanju na tribuni, smo odigrali prijateljsko tekmo med
glavnim polčasom prav mi Specialci. Razdelili smo se v dve ekipi: Zelena in Bela. 8
minutna tekma je bila razburljiva, obe ekipi sta se izkazali z borbeno igro in rezultat
ob koncu je bil 2:8 za belo ekipo.
Dobro ogreti medsebojne tekme, smo še bolj glasno spodbujali košarkarje Union

Olimpije, ki so na koncu prepričljivo zmagali. Rezultat tekme UNION OLIMPIJA :
ASVEL VILLEURBANNE LYON 86 : 48.
Tako smo z zmago KK Union Olimpije pričeli 10. evropski košarkarski teden.
Zapisala: Barbara Rode, vodja ekipe
Razstava v Evropskem parlamentu
2. december
Minuli teden je v Bruslju v Evropskem
parlamentu potekala razstava na temo
specialne olimpijade, ki jo je pripravila
Special Olympics Europe Eurasia v
podporo projektu Evropskih iger, ki
bodo septembra prihodnje leto v
Antwerpnu. Predstavljena je bila tudi
Slovenija s fotografijo Mirana Brejca v
akciji na Evropskem košarkarskem
prvenstvu minuli september v
Ljubljani.
Sprejem pri predsedniku države
3. december
Ob mednarodnem dnevu invalidov je bil danes v Predsedniški palači na
pobudo predsednika republike Boruta Pahorja prvikrat pripravljen skupni
sprejem za invalide in predstavnike invalidskih organizacij - skupaj so ga
gostili predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike
Slovenije in predsednica Vlade Republike Slovenije.
Predsednik republike je v
svečanem nagovoru poudaril, da
imamo vsi ljudje enake pravice,
prav pa je, da se večkrat in ne le
na tak dan vprašamo, ali imamo
vsi enake možnosti. »Danes je
dan, ko lahko ocenimo in
izrečemo pripravljenost, da bomo
glede tega storili vse, kar je v naši
moči, da storimo korak naprej," je
dodal, saj se po njegovem mnenju
žal še vedno prepogosto
srečujemo z izključevanjem in s
predsodki. »Zato je tak dan priložnost, da se vprašamo, vsak sam sebe in vsi skupaj,
ali premoremo moč in ali imamo potencial, da ne glede na lastne težave stremimo k
temu, da vsakomur nesebično omogočimo njegovo edinstvenost,« je dejal predsed
nik. Predsednik je prepričan, da so invalidi navdih in vzor vsem tistim, ki se ne upajo
ali nimajo dovolj poguma, da bi uresničili svoje sanje in razvili svoje talente. »Zaradi
invalidnosti so sicer prikrajšani, a dosegajo uspehe zaradi jeklene volje in
nadčloveških naporov,« je dejal predsednik in ob tem izpostavil športnike, umetnike,

študente in druge posameznike, ki nas opominjamo, da ne smemo obupati, da se
moramo boriti za naše osebne in kolektivne sanje ter razviti vse naše talente. Ob tem
je predsednik republike posebej nagovoril »Nedotakljive«, izjemne, posebne in
hrabre posameznike, ki so skozi fotografski objektiv odprli svoje srce in pokazali
svoje lepoto na posebni fotografski razstavi, danes pa so se udeležili sprejema v
Predsedniški palači.
Ob koncu se je predsednik republike zahvalil vsem, ki si prizadevajo za boljši položaj
invalidov ter izrazil prepričanje, da lahko s tvornim sodelovanjem in v okviru realnih
pogojev skupaj naredimo še več za največjo manjšino na svetu.
Košarkarji sklenili leto
6. december
V petek, 6. decembra, je bilo na sporedu še zadnje tekmovanje v tem
koledarskem letu. Športniki so se v dvorani vojašnice Edvarda Peperke srečali
na 11. Državnem turnirju v košarki. Organizator turnirja je bil Center Janeza
Levca Ljubljana.
Na turnirju je sodelovalo 14 ekip: CUDV Črna, II. OŠ Žalec, OŠ Glazija Celje, CVD
Golovec, OŠ Gustava Šiliha - Maribor, OŠ DR. Mihajla Rostoharja - Krško, VZS Mitja
Čuk, Sožitje Ljubljana, VDC Nova Gorica, VDC Želva, DZC Janeza Levca, Center
Janeza Levca Ljubljana – OE Dečkova, Center Janeza Levca Ljubljana – OE
Levstikov trg in Center Janeza Levca Ljubljana – OE Jarše.
Košarkarje specialne olimpiade so pozdravili: župan mesta Ljubljane Zoran
Janković, direktorica Zveze Sožitje Mateja De Reya in dr. Franci M. Kolenc z
Zavoda za šolstvo in šport. Predstavnik za odnose z javnostmi na Košarkarski zvezi
Slovenije Grega Brezovec je skupaj z Dinom Murićemvsaki ekipi podaril žogo z
Eurobasketa 2013. Otvoritev je s svojo kitaro popestril že tradicionalni gost našega
turnirja Marko Vozelj.
Pri oblikovanju sistema predtekmovanj je bila letošnja novost – test BSAT v veliko
pomoč. Po predtekmovanju je dvorano stresel bučni aplavz, ki je na parket pospremil
Zmajčice. Še bolj pa je prisotne prevzel spektakularen nastop akrobatske skupine
Fanatikov z Gimnazije Šentvid. Po prijetni sprostitvi je bil predstavljen sistem
tekmovanja. Vse sodelujoče ekipe so bile razvrščene na štiri različno zahtevne
nivoje. Za sladke spodbude med
tekmami so skrbeli starši Centra
Janeza Levca Ljubljana, za dodatne
nasvete in pobude pa je bil v času
tekmovanja vsem »specialcem« na
voljo Dino Murić.
Žongler Marko Janko in pevec Zlatko
ter DJ Marko so poskrbeli za zabavo
po kosilu. Še eno presenečenje je bil
podeljevalec Luka Rupnik, igralec
KK Union Olimpije. KK Uniona
Olimpije je vsem udeležencem
turnirja podaril vstopnice za ogled nedeljske tekme Union Olimpija:Mega Vizura.
Stanko Ledinek, igralec ekipe CUDV Črna, pa je prejel posebno nagrado za fair play:
postal bo košarkar Union Olimpije za en dan.
Zapisala: Barbara Rode, vodja organizacijskega odbora

Coca Cola darovala kilometre
10. december
Tudi v letu 2013 so zaposleni Coca
Cola Slovenije zbirali tekaške,
kolesarske in še kakšne rekreativne
kilometre, ob uspešnem zaključku
športno-rekreativnega leta pa so jih
že tretjič darovali specialcem.
Nabralo se je 1650 kilometrov in
ravno toliko evrov je iz rok vodje
službe za odnose z javnostmi
Primoža Skubica prejel predsednik
SOS Ljubomir Miličević.

Tudi specialci dobitniki priznanj ZŠIS-POK
10. december
Najboljši športnik invalid leta 2013 je postal Darko Đurić (plavanje), med
damami je slavila Jana Führer (showdown), ženska ekipa leta je odbojkarska
reprezentanca, moška pa reprezentanca v showdownu.
Priznanja Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja so na
tradicionalni prireditvi Invalid Športnik leta, ki je včeraj potekala v
Ljubljani prejeli tudi športniki
Specialne olimpiade Slovenije, ki so
uspešno nastopili na Zimskih
svetovnih igrah v
Pjongčangu: smučarji Bojan Alijaj,
Dalibor Dedič, Andrej Rauh,
Larisa Bitiči, Lenka Razinger,
smučarji tekači Aleš Arnol, Štefka
Krajnc, Jernej Bitenc, Nikolaj
Koščak, Melita Polenek in
tekmovalec v krpljanju Robert Štruc.
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