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Programsko izvješće za 2014. godinu
Športsko društvo Specijalni športovi "Luč" u proteklom razdoblju odradilo je sve
planirane programske aktivnosti osim Prvenstva Hrvatske u trčanju na krpljama koje nismo
odradili zbog vremenskih prilika tj. neprilika: nedostatka snijega, a kad je bilo snijega omelo
nas je jako nevrijeme u Delnicama gdje smo planirali održati to natjecanje.
Organizirali smo i održali Stručno multidisciplinarno savjetovanje za kineziološki rad s
osobama s intelektualnim teškoćama u Tuheljskim Toplicama 03. - 05. ožujka 2014.
Sudjelovalo 15 trenera.
Organizirali smo i održali Prvenstvo Hrvatske u bowlingu za osobe s IT u Bowling Clubu
Green Gold, Radnička cesta 52, Zagreb, 08. i 09. travnja 2014. Nastupila su 134 natjecatelja
(87 muških i 47 žena) od toga 7 iz Luči.
Sudjelovali smo na prvenstvu Hrvatske u brzom klizanju za osobe s IT 10. travnja 2014. u
Zgrebu. Nastupila su 4 naša natjecatelja.
Naša tri športaša i trener nastupili na Europskom masters turniru u floorball-u u Austriji i
Liechtensteinu od 24. do 27. travnja 2014.
Nastupili smo na Prvenstvu Hrvatske u biciklizmu za osobe s IT 08. i 09. svibnja 2014. u
Vrlici. Nastupila su 3 naša natjecatelja.
Organizirali smo i održali Prvenstvo Hrvatske u nogometu 22. svibnja 2014. u dvoranama
Sutinska vrela, Zagreb i gradska dvorana Zaprešić. Nastupile su 22 ekipe, naravno i naša.
Organizirali smo i održali 1. kolo Hrvatske bowling lige za osobe s IT u Bowling Clubu
Green Gold, Radnička cesta 52, Zagreb, 10. lipnja 2014. Nastupilo je 48 natjecatelja od toga 4
naša.
Sudjelovali smo na 1. Ljetnim igrama Specijalne olimpijade Hrvatske koje su održane 16.
do 18. svibnja u Zagrebu. Sve ekipe imale su kvotu 6 natjecatelja, po dva u atletici, dva u
pikadu i dva u kuglanju (9 čunjeva). Naravno da smo nastupili u punoj kvoti, također su naši
roditelji sudjelovali u Obiteljskom zdravstvenom forumu, te kao partneri u pikadu i kuglanju,
naravno nismo propustili ni FunFitness.
Organizirali smo i održali 1. Memorijalni floorball turnir Joseph T. Rukavina, to je prvi
turnir u floorball-u za osobe s intelektualnim teškoćama organiziran u Hrvatskoj, a održan je
01. srpnja 2014. godine u gradskoj dvorani u Zaprešiću. Nastupilo je 9 ekipa, naravno i naša.
Možemo s ponosom istaknuti da smo vodeća snaga u Republici Hrvatskoj kod uvođenja novih
športova za osobe s intelektualnim teškoćama, a tu mislim na trčanje na krpljama i floorball, a
na tragu toga je i organizacija ovog turnira. Za razumijevanje športa osoba s intelektualnim
teškoćama potrebno je reći da su to specifične športsko rekreativne aktivnosti, gdje se
športom koristimo kao terapijskom aktivnošću, a i svi svjetski autoriteti kineziterapiju
priznaju kao najbolju metodu u radu s osobama s intelektualnim teškoćama. Zbog tih naših
specifičnosti potrebne su raznolike aktivnosti te uglavnom nije moguć veći i dugotrajniji obim
iste aktivnosti.
Sudjelovali smo na Prvenstvu Hrvatske u odbojci 25. rujna 2014. Od 12 ekipa jedna je
bila naša.
Sudjelovali smo na Prvenstvu Hrvatske u floorball-u održanom 09. Listopada 2014.
Nastupilo je 9 muških i 3 ženske ekipe. Mi smo sudjelovali s muškom ekipom.
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Organizirali smo i održali Prvenstvo Hrvatske u plivanju 21. i 22.10.2014. u Tuheljskim
Toplicama. Sudjelovala su 132 natjecatelja, od toga 5 naših.
Sudjelovali smo na Združenom turniru u odbojci 30.10.2014. s muškom ekipom.
Organizirali smo 2. kolo Hrvatske bowling lige. Kolo je održano 12.11.2014. godine u
Bowling Clubu Green Gold, Radnička cesta 52, Zagreb. Nastupilo je 36 natjecatelja, od toga
3 naša.
Organizirali smo Združeni malonogometni turnir koji je održan u Zaprešiću 13.11.2014.
Sudjelovalo je 10 ekipa, naravno i naša. Sudjelovali su i učenici Srednje škole ban Josip
Jelačić iz Zaprešića kao partneri (po dvojica su igrala za svaku ekipu). Kroz taj način
pokušavamo upoznati mlade s osobama s intelektualnim teškoćama.
Osim ovih većih akcija, bilo je i manjih jednodnevnih planinarskih izleta, te drugih akcija
kao što su odlasci na bazen, na bowling stazu, rolanje, boćanje, 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 132 natjecatelja iz 36 udruga ili centara iz cijele Hrvatske,
uz trenere i prateće osoblje preko 250 osoba. Nastupilo 5 naših natjecatelja (3 dečka i 2 cure).
Volonteri na natjecanju: 15 studenata Kineziološkog fakulteta usmjerenja kineziterapija.
Naravno na natjecanju su 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, dok smo za
naše natjecatelje i trenere poslije programa animacije u hotelu osigurali i piće za osvježenje.
Uz plivanje kao jedno od najmasovnijih i dobro organiziranih natjecanja za osobe s IT održala
su se i dva Zdravstvena programa: Zabavno vježbanje i Promocija zdravlja na kojem je
sudjelovala većina natjecatelja. Ne smijemo zaboraviti ni Medeka (maskotu) koji je
uveseljavao naše natjecatelje i tješio ako nisu osvojili zlatnu medalju.
Medalje našim sportašima podijelio je zamjenik župana gospodin Damir Tomljenović.
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