Programsko izvješće za 2013. godinu
Športsko društvo Specijalni športovi "Luč" u proteklom je razdoblju odradilo sve planirane
programske aktivnosti.
U sastavu Specijalne olimpijade Hrvatske nastupila su naša četiri športaša i dva trenera u
disciplini trčanja na krpljama na Specijalno olimpijskim svjetskim zimskim igrama u
Republici Koreji koje su se održavale od 24. siječnja do 06. veljače 2013., te osim medalja
donijeli i puno uspomena.
Organizirali i održali Prvenstvo Hrvatske u trčanju na krpljama za osobe s IT 25. i 26. veljače
2013. u Delnicama. Nastupilo naših 5 od ukupno 42 natjecatelja.
Sudjelovali smo na Prvenstvu Hrvatske u skijaškom trčanju za osobe s IT 25. i 26. veljače
2013. u Delnicama. Nastupilo naših 5 od ukupno 34 natjecatelja.
Organizirali i održali Stručno multidisciplinarno savjetovanje za kineziološki rad s osobama s
intelektualnim teškoćama u Tuheljskim Toplicama 11. - 13. ožujka 2013.
Organizirali i održali Prvenstvo Hrvatske u bowlingu za osobe s IT u West Gate-u,
Jablanovec, 20. i 21. ožujka 2013. Nastupilo naših 10 od ukupno 121 natjecatelja iz 23 ekipe.
Sudjelovali smo na Prvenstvu Hrvatske u brzom klizanju za osobe s IT 17. travnja 2013. u
Zagrebu.
Nastupila naša tri natjecatelja od ukupno 23.
Organizirali i održali Prvenstvo Hrvatske u nogometu 22. svibnja 2013. u dvorani Sutinska
vrela, Zagreb i gradska dvorana Zaprešić. Nastupilo 20 ekipa, nastupila i naša ekipa.
Nastupili na Prvenstvu Hrvatske u biciklizmu za osobe s IT 28. i 29. svibnja 2013. u Vrlici.
Nastupila naša 2 od ukupno 30 natjecatelja.
Organizirali i održali 3. Prvenstvo Hrvatske u rolanju za osobe s IT 06. lipnja 2013. ispred
West Gate-a. Nastupila naša 3 od ukupno 20 natjecatelja.
Organizirali i održali Hrvatsku bowling ligu za osobe s IT u Bowling Clubu West Gate koju
smo odradili u dva kola koja su održana 11. lipnja i 05. studenog 2013. ligu su uspješno
završila (nastupili u oba kola) 42 natjecatelja, od toga naših 7.
Nastupili na Prvenstvu Hrvatske u odbojci za osobe s IT 24.rujna 2013. u Zagrebu. Bili smo
jedna od 11 ekipa.
Organizirali i održali Prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s IT 24. i 25. listopada 2013. u
Tuheljskim Toplicama. Nastupila 133 natjecatelja iz 35 ekipa, od toga naših 5.
Organizirali i odradili Združeni malonogometni turnir ban Josip Jelačić 12.11.2013. u
Zaprešiću. Nastupilo 12 ekipa (naravno jedna naša) i učenici Srednje škole ban Josip Jelačić
koji su po dvojica igrali za naše ekipe.
Nastupili na Prvenstvu Hrvatske u stolnom tenisu 05. prosinca 2013. u Koprivnici. Od ukupno
69 natjecatelja jedan naš.
Osim ovih većih akcija, bilo je i manjih jednodnevnih planinarskih izleta i izleta na more, te
drugih akcija kao što su odlasci na bazen, na bowling stazu, rolanje, boćanje, vožnja bicikla a
sve s ciljem provođenja kineziterapije i pripreme naših športaša za natjecanja i poboljšanje
kvalitete života osoba s IT.
Uz programsko izvješće šaljemo i račune u visini zaprimljenih sredstava od strane Zajednice
športskih udruga i saveza Zagrebačke županije.
Na PH u plivanju nastupila su 133 natjecatelja iz 35 udruga ili centara iz cijele Hrvatske, uz
trenere i prateće osoblje preko 200 osoba. Nastupilo 6 naših natjecatelja. Volonteri na
natjecanju: 15 studenata Kineziološkog fakulteta usmjerenja kineziterapija. Uz dogovor s
fakultetom (profesoricom i dekanom) njima se to računalo kao praksa, a odrađivali su zadatke

startera, mjerioca vremena, sakupljača skupina, spikera i druge, a zadatke su odradili
besprijekorno.
Naravno na natjecanju su već tradicionalno volontirali i učenici OŠ Lijepa naša Tuhelj iz
Tuhelja. Pomagalo je njih 10 kao voditelji na start, a također su izveli prigodni program na
svečanom otvaranju. Za provedbu natjecanja nabavili smo majice na koje smo dali tiskati
logo, medalje, zatim platili smo hranu i piće za naše volontere, dok smo za natjecatelje
pripremili harmonikaški koncert s dozvolom za ples, a za okrepu smo osigurali sokove.
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