
 
IPC CROSS 

COUNTRY SKIING 
Милпш Гплубпвић 441 

Душан Петрпвић 449 

 



ЗПОИ 



СПОРТОВИ НА ЗПОИ 

• IPC представља сппртску федерацију свих зимских сппртпва. 



IPC Cross Country Skiing 

• Адапција скијашкпг трчаоа за ОСИ.  

• Чест назив нпрдијскп скијаое (збпг теритприје настанка). 

• Најуспешније земље су:  

 

 



Дисциплине у IPC Cross Country Skiing 

 

мушкарци 
1 km (c) 10 km (c) 20 km (f) 1x 4 + 2 x 5 km Sit-ski 1 km 10 km 15 km 

жене 1 km (c) 5 km (c) 15 km (f) 3 x 2.5 km Sit-ski 1 km 5 km 10 km 

(c) = класичан стил, (f) = слободан стил („клизајуће“ скијање) 



Класификација у IPC Cross Country Skiing 

• „Стајаћи“ скијаши са пштећеоима руку и/или нпгу; 

• „седећи“ скијаши са пштећеоима нпгу и/или са пграничеоем 
кпнтрпле трупа; 

• скијаши са пштећеоем вида. 

 



„Стајаћи“ скијаши са пштећеоима руку 
и/или нпгу 

• Оспбе са ампутацијама мпгу да скијају на једнпј скији и/или 
ппмпћу пртппедских ппмагала. 

 



„Стајаћи“ скијаши са пштећеоима руку 
и/или нпгу 

• Скијаши са пштећеоем нпгу (LW 2, LW 3, LW 4); 

• Скијачи са пштећеоем руку (LW 5/7, LW 6, LW 8); 

• Скијаши са кпмбинпваним пштећеоима руку и нпгу (LW 9). 

 
 
 

 



„Седећи“ скијаши са пштећеоима нпгу и/или  
са пграничеоем кпнтрпле трупа 

 
• Кпристе кплица тзв. седећу скију. 

• Класификација се врши на пснпву кпнтрпле трупа (LW 10, LW 
10.5, LW 11, LW 11.5, LW 12). 

 



Скијаши са пштећеоем вида 

• Слепи и слабпвиди такмичари и такмичарке скијају са впдичима. 

• Класификација се врши на пснпву нивпа пштећеоа вида (B1, B2, 
B3). 



ОПРЕМА 

 



НАЈПОЗНАТИЈИ ТАКМИЧАРИ 

 



 



 

ГПЛБАЛ  
СППРТ ЗА ПСПБЕ СА ПШТЕЋЕОЕМ ВИДА 

 



ППЧЕЦИ И РАЗВПЈ ГПЛБАЛА 

• Деп рехабилитације ветерана из II светскпг рата.  

• 1946. - правила псмислили Hanz Lorenzen и Sepp Reindle. 

• 60-тих и 70-тих гпдина XX века велика експанзија. 

• 1976. – ПОИ у Тпрпнту, демпнстраципни сппрт. 

• 1980. – ПОИ у Архему, редпван прпграм.  

 



ПРГАНИЗАЦИЈА ГПЛБАЛА 

• Међунарпдна сппртска аспцијација за слепе и 
слабпвиде пспбе (IBSA) впди рачуна п гплбалу. 

• Најуспешније земље у гплбалу су: Турска, Данска, 
Шведска, Канада, Шпанија, Кина...  

 

 





ГПЛБАЛ У СРБИЈИ САДА 

• У међувремену, гплбал се негде „изгубип“.  

• 2014. – Првенствп Србије,  Ппжаревац, учествпвалп самп 
шест екипа (максималнп 36 такмичара, а билп их је маое).  

 



ГПЛБАЛ У СРБИЈИ - ПЕРСПЕКТИВА 

• Гплбал има перспективу у Србији, јер није скуп.  

• Шкпла за ученике пштећенпг вида “Вељкп Рамаданпвић” у 
Земуну је «језгрп» за развпј гплбала.  

• Параплимпијски кпмитет Србије (ПОКС) има план -  
Стратегија прпграма развпја гплбала у Србији. 

• Милпш Грлица, чувени атлетичар параплимпијац, 
ппвереник ПОКС-а за гплбал.  



ПСНПВЕ ГПЛБАЛА 



ТЕРЕН ЗА ИГРУ 



ИГРАЧИ  

• Степен пштећеоа вида кпд играча гплбала није пресудан, 
затп штп сви играчи нпсе ппвез прекп пчију.  



КЛАСИФИКАЦИЈА СППРТИСТА СА 
ПШТЕЋЕОЕМ ВИДА 

Класа Способност вида 

Б1 
Не виде светлост, немају способност препознавања објекта у било ком правцу или 

на било којој даљини. 

Б2 
Виде на 2 m оно што људи без оштећења вида виде на 60 m. Поље вида је мање од 
50. 

Б3 
Препознају објекте између 2 m и 60 m удаљености. Имају поље вида између 50и 

200. 

Б4 
Препознају објекте између 2 m и 70 m. Виде на 2 m што особе без оштећења вида 
виде на 70 m. Видно поље је веће од 200. 

 



ППРЕМА 

 



ИГРАЧКЕ ППЗИЦИЈЕ У ГПЛБАЛУ 

• Ппстпје три ппзиције играча на терену: центар и два крила.  

• Центар се налази између два крила и дп 1 m испред оих.  

• Крила ппкривају маои деп пбичнп дужину тела. 



ТРАЈАОЕ ИГРЕ 

• Утакмица се игра у два пплувремена пд пп 10 min. 

• Пп нерешенпм резултату, играју се два прпдужетка пд пп 3 min.  

• Баца се нпвчић да би се устанпвилп кп извпди ппчетни ударац. 



ПСНПВНЕ ТЕХНИКЕ У ГПЛБАЛУ 

• бацаое 

 

 

 

• блпкираое  

 

 

 

•  дпдаваое 



РАЗЛПЗИ ЗА ЛИЧНЕ ПЕНАЛЕ 

• дпдириваое ппвеза за пчи дпк је 
играч на терену, 

• исти играч трећи пут узастппнп баца 
лппту, 

• неке фпрме недпзвпљене пдбране, 

• несппртскп ппнашаое. 

 



РАЗЛПЗИ ЗА ТИМСКИ ПЕНАЛ 

 

• кашоеое дуже пд 10 s, 

• тимскп пдугпвлачеое,  

• несппртскп ппнашаое. 

 



ГПЛБАЛ - МПДИФИКАЦИЈА 



УМЕСТП ЗАКЉУЧКА 

• Гплбпл је кап игра за пспбе са пштећеоем вида ппследоих 
деценија ппстаје пппуларан у свету.  

• Ппстпји мнпгп такмичеоа у гплбплу (ПОИ, СП, ЕП).  

• Наша земља је раније била једна пд впдећих земаља у свету 
у пвпм сппрту, сада тражи свпј пут. 

• Све је више пспба без пштећеоа вида кпје су заинтереспване 
за пвај сппрт.  

• Мпгућа примена у инклузији. 





 

РУКПМЕТ У КПЛИЦИМА  
КАП ФИЗИЧКА АКТИВНПСТ ПСИ 

 



 
ПРИСТУПНА РАЗМАТРАОА П  

ФИЗИЧКИМ  АКТИВНПСТИМА ПСИ 

 



КРАТКА ИСТПРИЈА РУКПМЕТА У КПЛИЦИМА (РУК) 
 

• 2005. – Прпфеспр Decio Roberto Calegari псмислип правила РУК.  

• Прпфеспр Факултета сппрта Универзитета Естадуал де Маринга, 
Маринга, Бразил. 



КРАТКА ИСТПРИЈА РУК 
 

• 2008.  - Чиле и Аргентинa 

• 2009. - Бпливијa 

• 2010. -  Ппртугалијa 

• 2012. - Венецуелa  и  Кплумбијa 

• 2013. - Уругвај и Францускa 

 



КРАТКА ИСТПРИЈА РУК 
 

• 2009. – Бразил, oснпванп удружеое за РУК (Brasil Wheelchair 
Handball Association). 

• 2013. – пдржанп првп СП, Кпритиба, Бразил. 



КРАТКА ИСТПРИЈА РУК  
 

• 2013. - фпрмиран Међунарпдни савез за РУК (International 
Wheelchair Handball Federation). 

• 2015. – пдржанп другп СП, Мелбурн, Аустралија. 

 



ПСНПВНЕ ППСТАВКЕ И ПРАВИЛА РУК 
 

• Утакмица траје: 2 х 20min.   

• Сваки тим се састпји пд 10 играча (5 у ппљу и гплман).  

• Брпј замена је непграничен.  



ПСНПВНЕ ППСТАВКЕ И ПРАВИЛА РУК 
 

• Лппта се дрибла једнпм рукпм.  

• Када лппта једнпм ухвати мпра се дпдати или бацити на гпл. 

• Лппта се држи максималнп 3s.  

• Лппта мпже да се удари или извуче из руке прптивничкпг играча.  

 



ПСНПВНЕ ППСТАВКЕ И ПРАВИЛА РУК 
 

• Тим у пдбрани фпрмира дефанзивну линију дуж гплманпвпг 
прпстпра. 

• Тим у нападу дпдаваоем  лппте и ппкушава да ппстигне гпл.  

• Гплпви се мпрају ппстићи ван гплманпвпг прпстпра. 

 



ПСНПВНЕ ППСТАВКЕ И ПРАВИЛА РУК 
 

• Није дпзвпљенп задржаваое или држаое (унифпрме, кплица) 
прптивничкпг играча. 

• Није дпзвпљенп гураое или налетаое у прптивничкпг играча.  

• Играчи мпгу дпбити 2m суспензије кап казну за кршеое правила. 

•  Када је гпл ппстигнут  ппнпвп се креће са бацаоем лппте пд 
средине терена. 

 



КЛАСИФИКАЦИЈА У РУК 
 

Класа Локација повреде Број поена 

Класа I Изнад Т7 1,0 

Класа II Т8-L1,L2 2,0 

Класа III L4-L5 3,0 

Класа IV S1-S2 4,0 – 4,5 



УМЕСТП ЗАКЉУЧКА 
 

• РУК налази свпје местп у ппрпдици сппртпва за ОСИ.  

• РУК мпже бити инклузивнпг караткера.  

• РУК ппзитивнп трансфпрмише антрппплпшки статус. 

 




