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Národního turnaj v přehazované se uskutečnil v Dřevěnici u Jičína

Úvod:

Známý volejbalový areál o víkendu hostil čtrnáctý ročník národního turnaje Českého
hnutí speciálních olympiád v přehazované. Do Dřevěnice u Jičína dorazilo téměř
dvěstě zdravotně postižených sportovců z 23 sportovních klubů z celé republiky.
Nad turnajem převzali společnou záštitu hejtmanové Pardubického a
Královéhradeckého kraje.

Obsah:

Přípravou a organizací turnaje byl Českým hnutím speciálních olympiád pověřen Domov
pod hradem Žampach. V průběhu dvou víkendových dnů bylo sehráno celkem 46 zápasů,
pro které bylo k dispozici šest antukových hřišť. Zkušení pořadatelé zajistili hladký průběh
turnaje i jeho mimosportovní části.
„Jezdíme do Dřevěnice moc rádi, víkend je pro nás příjemným zážitkem, obdivujeme
nadšení dobrovolných činovníků místní tělovýchovné jednoty. Je to zkušená parta se
kterou je radost spolupracovat.“, pochvaluje si
Jaromír Fabián, pracovník domova
odpovědný za přípravu a realizaci turnaje.
„S účastí na turnaji jsme spokojeni. Těší nás stoupající společenská prestiž této akce
vyjádřená v letošním roce také společnou záštitou dvou krajských hejtmanů.“, dodává
Luděk Grätz, ředitel domova a také tohoto turnaje. „S takovou podporou jsme připraveni se
pustit do přípravy i příštího jubilejního ročníku“, uzavírá Luděk Grätz.
V kategorii mužů zvítězil sportovní klub Domova na zámku Bystré u Poličky, v kategorii
smíšené pak Lvíčata Dolní Lánov. Ve speciální kategorii tzv. unified, kde hrají společně
zdravotně postižení sportovci v týmu s partnery, zvítězil ve skupině A sportovní klub
Arkádie Teplice a ve skupině B pak Nováci Albrechtice. Sportovní klub Domova pod
hradem Žampach obsadil hezké třetí místo v kategorii unified.

Odkazy:
Více o této akci na www pořadatele:http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=3310
Více o této akci na www ČHSO:

http://www.specialolympics.cz/index.htm

_______________________________________
Domov pod hradem Žampach je sociálním zařízením Pardubického kraje – domovem pro osoby se zdravotním postižením.
Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob
života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích,
pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí.
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