„Osoby z niepełnosprawościami spróbują swoich sił w jeździectwie”.
Już 12 sierpnia br. o godz. 14.00 w Zabrzu odbędą się „Amatorskie Zawody w
Jeździectwie Osób z Niepełnosprawnościami”. Miejscem spotkania jest stajnia
„Rancho Leśna” ul. Leśna 156 w Zabrzu woj.
Śląskie.
Wydarzenie to jest organizowane po raz
pierwszy. Patronat Honorowy nad imprezą
objął Polski Komitet Paraolimpijski.
Inspiracją do ich zorganizowania są zajęcia
hipoterapeutyczne prowadzone przy naszym Stowarzyszeniu a także fakt, iż
twórca ruchu Paraolimpijskiego sir Ludwig Guttmann, urodził się w Toszku w
miejscowości, w której zostało powołane i ma swoją siedzibę nasze
Stowarzyszenie.
Program:
14.00 przywitanie zawodników, przedstawienie programu;
14.15 rozegranie poszczególnych konkurencji
Dzieci: 6-10 r. życia;
Młodzież: 10-18 r. życia
Dorośli: 18+
Czas trwania poszczególnych przejazdów uzależniony będzie od ilości
zgłoszonych osób.
Na zakończenie pokaz fantazji ułańskiej w wykonaniu ks. por. kaw. och. Rafała
Przybyły – kapelana Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich.

W zawodach może wystartować każdy amator jeździectwa z orzeczeniem o
niepełnosprawności. Konkurencje zręcznościowe zostaną rozegrane w 3
kategoriach wiekowych:
a. 6-10 roku życia z pomocnikiem;
b. 10-18 roku życia;
c. 18+
Do przejechania jest tor, którego układ zawiera przejazd przez kładkę, slalom,
przełożenie krążków, rzut piłką na rzep, rzut piłką do kosza oraz przewóz krążka
na głowie. Podczas przejazdu liczony będzie czas.
Zwycięzcą zawodów będzie każdy, bowiem celem zawodów jest zabawa.
Konkurencje zręcznościowe, które są przedmiotem naszego wydarzenia mają
być jedynie okazją do wspólnego bycia razem. Każdego zawodnika, zachęcamy
więc do wspólnego kibicowania swojemu koledze lub koleżance.
Wszelkie szczegóły oraz regulamin jest umieszczony na stronie www.sthubertus.pl w zakładce „Zawody z Niepełnosprawnościami”.
Osobą odpowiedzialną za organizację jest prezes Stowarzyszenia:
Ks. Rafał przybyła – hipoterapeuta i oligofrenopedagog, pod numerem
telefonu: 797-271-034
W celu dokonania zapisów, prosimy o kontakt telefoniczny. Aby wziąć udział w
wydarzeniu, trzeba będzie wypełnić kilka dokumentów.
Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Koni
Hubertus oraz Diecezjalnego Duszpasterza Miłośników Koni Diecezji
gliwickiej.
Stowarzyszenie zostało powołane w 2013 roku. Jego głównym celem jest
krzewienie kultury jeździeckiej nie wykluczając osób z niepełnosprawnościami.
Od 2014 roku, Stowarzyszenie prowadzi naukę jazdy konnej, a od 2015 roku
prowadzi hipoterapię. Stowarzyszenie organizuje różne przedsięwzięcia mające
na celu propagowanie rekreacji ruchowej jako formy wypoczynku przez jazdę
konną.

