Luč

Športsko društvo Specijalni športovi "Luč"

Zagreb, 17.01. 2018.
Izvješće za 2017.
Organizirali smo i održali Stručno multidisciplinarno savjetovanje 01. do 03. veljače 2017.
godine u Tuheljskim Toplicama. Savjetovanju je prisustvovalo 20 trenera (kineziologa,
defektologa, fizioterapeuta, psihologa), predavanja su održali Maja Krajcar, Slađana Tatić,
Višnja Popović, Mijo Drašković, Vlado Strbad i Franjo Horvat. Teme vezane uz strategiju i
razvoj Specijalne olimpijade Hrvatske.
Organizirali smo i održali Prvenstvo Hrvatske u trčanju na krpljama 9. i 10. veljače 2017.
godine u Delnicama, nastupilo je 14 ekipa i ukupno 57 natjecatelja, koji su se natjecali u
disciplini 100 metara.
Sudjelovali smo na Prvenstvu Hrvatske u skijaškom trčanju održano 9. i 10. veljače 2017.
godine u Delnicama nastupilo 17 natjecatelja u pojedinačnoj konkurenciji, a snage su
odmjerili u disciplinama 50 i 500 metara. Naša dva natjecatelja nastupila su u utrci na 50
metara.
Prvenstvo Hrvatske u alpskom skijanju je održano 24. veljače 2017. godine na Sljemenu.
Nastupilo je 12 športašica i športaša. Sudjelovao je jedan naš športaš.
Program Mladi športaši održan je 02.03.2017. godine u Zagrebu na Policijskoj akademiji. Luč
je uz Specijalnu olimpijadu Hrvatske bila suorganizator, a u organizaciji i provođenju
događanja sudjelovali su naši treneri.
Zimske svjetske igre Specijalne olimpijade, Austrija 2017
Igre su održane od 14. do 25. ožujka 2017. godine, Graz, Schladming, Ramsau.
Delegacija Specijalne olimpijade Hrvatske sudjelovala je s 29 športaša i 9 trenera u
športovima: alpsko skijanje, skijaško trčanje, floorball, brzo i umjetničko klizanje i trčanje na
krpljama. Ukupno smo osvojili 19 medalja, 6 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih. Naša 4
športaša i trener sudjelovali su u floorball ekipi SOH koja je osvojila broncu.
Sudjelovali smo na Pulskom atletskom mitingu u združenoj atletici. Pula 10. i 11.04.2017.
Trčalo se u disciplinama: 100m, 200m, 400m i 4 x 100m štafeta. Naš športaš i športašica
natjecali su se u disciplini 100 metara združeno.
Sudjelovali smo na Prvenstvu Hrvatske u biciklizmu koje je održano 27. i 28.04.2017. godine
u Vrlici. Nastupilo je 30 natjecatelja. Nastupila su naša dva športaša.
Organizirali smo i održali 4. Memorijalni floorball turnir Joseph T. Rukavina koji je održan
20.05.2017. godine u Dugom Selu. Nastupilo je 9 ekipa, naravno i naša.
Festival jednakih mogućnosti na kojem smo sudjelovali sa združenim florball turnirom ekipa
SOH i Policijske akademije, a koji je održan 23.05.2017., te na taj način predstavili suradnju
Ministarstva unutarnjih poslova i Specijalne olimpijade Hrvatske, na Trgu bana Josipa
Jelačića u Zagrebu. Na tom turniru sudjelovala je i ekipa Luči.
Organizirali smo i održali Prvenstvo Hrvatske u nogometu 24.05.2017. godine u Zaprešiću.
Nastupilo je 15 ekipa. Ujedno smo obilježili i Europski tjedan nogometa gdje se u istom
tjednu održavaju turniri za osobe s intelektualnim teškoćama i na taj način se promiče i potiče
briga o njima.
Organizirali smo i održali Prvenstvo Hrvatske u bowlingu 30. i 31.05.2017. u Zagrebu.
Nastupilo je 106 natjecatelja (69+37) 21 ekipa. Nastupilo je 5 naših športaša.
Športsko društvo Specijalni športovi "Luč"
Trg mladosti 11 10290 Zaprešić http://luch.hr e-mail: franjo.soh@gmail.com
OIB: 61289752853 mobitel: +385 91 5588 520 IBAN: HR3823600001101817448

Luč

Športsko društvo Specijalni športovi "Luč"

4. Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske održane su od 22. do 24. rujna 2017. u Zagrebu
na Policijskoj akademiji. Natjecalo se u atletici, floorball-u, pikadu, združenom pikadu i
združenoj odbojci. Igre su počele torch run-om, tj. dolaskom olimpijskog plamena. Nastupilo
je 25 ekipa iz cijele Hrvatske, a ekipe izvan Zagreba imale su besplatan smještaj i hranu za
vrijeme igara. Sudjelovalo je preko 140 športaša, 60 trenera, 40, volontera i 30 partnera.
Održane su na Policijskoj akademiji, Ulica Gojka Šuška 1, Zagreb. Na igrama Luč je
nastupila s floorball ekipom a treneri su sudjelovali u organizaciji i provedbi, te vodili atletiku
i Zdravstveni program: promociju zdravlja.
Prvenstvo Hrvatske u floorball-u održano je 10. listopada 2017. u Zagrebu. Nastupilo je 10
ekipa iz cijele Hrvatske, naravno i ekipa luči.
Prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s intelektualnim teškoćama organizirali smo i održali
dana 24. i 25.10.2017. godine. Na Prvenstvu Hrvatske u plivanju nastupilo je 130 športašica i
športaša iz 30 ekipa iz cijele Hrvatske.
Uz plivanje je održan i zdravstveni program Fun Fitness koji su odradili naši treneri. Sve to
uspjeli smo uz pomoć volontera: učenika 2. gimnazije iz Zagreba i učenika OŠ Lijepa naša
Tuhelj.
Organizirali smo i održali Združeni malonogometni turnir Ban Josip Jelačić, Zaprešić
16.11.2017. u Zaprešiću. Sudjelovalo je 9 ekipa. Naravno sudjelovala je i ekipa Luči, a
također i učenici Srednje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića kao partneri u našim ekipama.
Već duže vrijeme njegujemo tu suradnju gdje kroz igru i druženje upoznajemo naše mlade
ljude s osobama s intelektualnim teškoćama.
U prosincu odmah poslije nabave novih skija i pancerica, a što nam je omogućila donacija
Zagrebačke županije smo ih krenuli isprobati na Platku i na Rogli.
U prosincu smo također odradili i zimske pripreme na Platku, a za što smo sredstva osigurali
iz jednokratne pomoći Zajednice športskih udruga grada Zaprešića.
Osim ovih većih akcija, bilo je i manjih jednodnevnih planinarskih izleta i izleta na more, te
drugih akcija kao što su odlasci na skijanje, bazen, na kuglanje, boćanje, a sve s ciljem
provođenja kineziterapije i pripreme naših športaša za natjecanja i poboljšanje kvalitete života
osoba s intelektualnim teškoćama.
Predsjednik:
Franjo Horvat, prof.
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