My Best Sports Day
Ref. 590320-EPP-1-2017-1-SI- SPO-SSCP

ERASMUS+ SPORT PROGRAMME
Action: Support to Collaborative Partnership in the field of Sport

My Best Sports Day
Projekt nummer: 590320-EPP-1-2017-1-SI-SPO-SSCP
A: 9
Slutliga riktlinjer med instruktioner för genomförande av uppsättningen europeiska
traditionelle idrotter och lekar för barn med speciella behov.
Status: Slutlig
"Europeiska kommissionens stöd till framtagandet av denna publikation utgör inte en uppgift om
innehållet som endast återspeglar upphovsmännens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas
ansvarig för användning som kan göras av uppgifterna i den. "

Riktlinjer med instruktioner för genomförande av traditionella spel
och idrotter

Projektidén för min bästa idrottsdag är att öka andelen fysiska aktiviteter hos barn med speciella
behov i grundskolan och inspirera dem med traditionella europeiska sport och spel. Barn med
speciella behov kan ofta inte delta i många idrotter på grund av deras fysiska begränsningar.
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Professionella experter i projektpartners länder (Slovenien, Portugal, Italien, Sverige och Turkiet)
identifierade och samlade befintliga goda exempel samt begrepp på området innovativa
tillvägagångssätt för motivation av barn med särskilda behov inom idrott och öka deras deltagande i
sportaktiviteter. Projektet säkerställer, främjar och utbyter europeiska traditionella nationella
idrotter och spel mellan projektpartnerna och gör det möjligt för dem att kunna engagera barn med
särskilda behov.
Alla partnerorganisationer presenterade sina nationella spel från sina länder. Partners väljer spel
baserat på tillgång till material för spel, utgifter för material, individ- / gruppspel, fysisk
funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning. Konsortiet väljer 5 spel från varje
partnerland. Valda spel: hörnboll (Sverige), ruttet ägg (Slovenien), fånga näsduken/schalen
(Turkiet), Boccia (Portugal) och Ruzzola (Italien).

1. Ruttet Ägg (Slovenien)
Krav på område / utrustning (inklusive min eller maxantal deltagare om det behövs):
Spelet är lämpligt för ett större antal barn (minst 4 barn). För spelet behöver du bara ett stycke
skrynkligt papper eller näsduk/schal, något som representerar ett ruttet ägg.
Beskrivning (Inklusive anpassningsalternativ för barn med speciellt behov, spelregler /detaljerad
beskrivning av hur leken leks eller utförs):
Alla sitter i en cirkel och tittar på varandra, och en av dem har ett skrynklat papper eller näsduk,
något som är det ruttna ägget. Den som börjar med det ruttna ägget springer runt bakom de som
sitter i cirkeln, sjunger samtidigt: "Kan, kan du, ha kvar vattnet, den som ser på ”ruttna ägget”, på
ryggen får det.".
Med dessa ord berättar han för andra barn att de inte borde se. Vid en viss tid bestämmer han sig för
att släppa en bit papper (ruttna ägget) bakom en av hans kamraters rygg. Naturligtvis måste detta
göra det så smidigt och snabbt som möjligt. Så snart barnet märker att han fick det "ruttna ägget",
plockar han upp det "ruttna ägget" och börjar försöka fånga den som har gav honom "ruttna ägget" i
cirkeln.
Barnet måste fånga det andra barnet som har gett honom det "ruttna ägget" innan han kommer runt
omkretsen, det vill säga till sin plats som han hade i en cirkel innan han var "ruttet ägg". Om han
fångar barnet (den som sätter ägget) blir han ett "ruttet ägget"! Som straff måste han sitta i mitten
av cirkeln tills en annan spelare byts ut. I spelet utanför cirkeln fortsätter barnet, som fick det "ruttna
ägget". Om han lyckas fly, fortsätter han spelet ur cirkeln själv, medan det andra barnet går till mitten
av cirkeln som ett "ruttet ägg".
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2. Hörn boll (Sverige)
Krav på område / utrustning (inklusive min / max antal deltagare, om det behövs):
Det föreslagna området är ca 3 meter x 3 meter på en plan yta. Spelet spelas in i ett hörn som kan
vara väggar eller gjorda av hinder / bänkar. Poängområden och kastlinjer måste markeras. Till
exempel inomhus kan detta göras med tejp och utomhus, detta kan göras med krita. Planområdena i
diagrammet nedan visar fyra poängalternativ: 1 poäng, 2 poäng, 3 poäng och 5 poäng. Andra
poängalternativ och storleken på poängområdena kan justeras. 5 bollar krävs. Rekommendation är
att använda tennisbollar. Resultatet / poängen kan skrivas på ett anteckningsblock och eller andra
digitala format. Spelet spelas av en person i taget. Det finns ingen gräns för hur många spelare som
kan vara med i spelet. Ränna kan användas för personer med svåra fysiska funktionshinder, rännan
kan vara lika enkelt som ett avsågat avloppsrör.
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Beskrivning (inklusive anpassningsalternativ för barn med speciella behov):
Spelaren / deltagaren börjar bakom kastlinjen med alla 5 bollar. Spelaren / deltagaren kastar eller
rullar en boll i taget. Kastar eller rullar med överarm eller underarm är tillåtet. Bollen kommer stanna
i ett visst område på spelytan i en av poängsektionerna. Spelaren / deltagaren kastar / rullar sedan
en annan boll. Att slå den föregående bollen får förbättra sin position i poängområdet. När alla 5
bollar har kastats / rullas spelas poängen / poängen för alla 5 bollar. I exempeldiagrammet är
maxpoäng 5 bollar x 5 poäng = 25 poäng. Speciell rullande utrustning kan användas för personer med
allvarliga fysiska funktionshinder.

3

My Best Sports Day
Ref. 590320-EPP-1-2017-1-SI- SPO-SSCP

3. Fånga näsduken (Turkiet)
Krav på område / utrustning (inklusive min / max antal deltagare, om det behövs):
Spelet är lämpligt för ett stort antal barn (minst 4 barn). För spelet behöver du bara en näsduk.
Beskrivning (inklusive anpassningsalternativ för barn med speciellt behov):
Spelet spelas med två lag båda har lika antal spelare. Lagen gör linjer mot varandra med 20 eller 25
meters avstånd. En cirkel av en halv meter radie är ritad mellan mitten av lagen.
En domare krävs för att leda spelet som håller upp en näsduk/schal i sin hand och stannar i mitten av
cirkeln. Domaren börjar spelet genom att säga ett tal, till exempel "fem!". De femte spelarna av
varje lag börjar springa till domaren för att fånga näsduken först. Spelaren som fångar näsduken
försöker omedelbart vända tillbaka till sin plats, den andra spelaren försöker då fånga honom innan
han kommer till sin plats.
Om spelaren med näsduken kan komma fram till sin plats får hans lag en poäng. Om spelaren i det
andra laget kan nå och fånga honom, får det andra laget en poäng. Därefter startar domaren spelet
igen genom att säga ett annat nummer och det går sålunda.
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4. Boccia (Portugal)
Krav på område / utrustning (inklusive min / max antal deltagare, om det behövs):
-Boccia kan spelas individuellt så som två lag mot varandra. Upptill 6 spelare/lag
- Ytan ska vara platt och jämn (t.ex. polerad betong, trä, naturligt eller syntetiskt gummi.) Ren yta.
- Storleken på en officiell Boccia bana är 6x10 meter, men en 3x5 bana kan också fungera. Kast
området är indelat i sex omr. Alla mätningar av gränslinjerna mäts på insidan av den relevanta linjen.
- Ett Bocciaspel består av 6 röda och 6 blå Boccia bollar, samt en vit jackboll. Varje boll har en
omkrets på 270 mm och väger ca 275 g.
- Lätt skumtäckt domarpinne. Med denna spatel kan domaren signalera vem som ska spela. Kan
också användas som knäskydd.
Beskrivning (Inklusive anpassningsalternativ för barn med speciellt behov, spelregler / idrott,
detaljerad beskrivning av hur spelet / sporten spelas eller utförs):
Boccia är ett beprövat verktyg som aktiverar personer med en funktionsnedsättning, förbättrar
livskvaliteten och integrerar sig i samhället. Boccia är lämplig för alla, men har funnit stor popularitet
bland personer med även de mest allvarliga fysiska funktionsnedsättningarna (cerebral pares eller
relaterade neurologiska tillstånd som involverar rullstol). Boccia är ett effektivt sätt att integrera
fysiskt funktionshindrade personer med fysiska personer i idrottsföreningar, icke-statliga
organisationer, skolor, rehabiliteringscenter eller hemmet.
Boccia regler och hur det spelas:
Två lag spelar mot varandra. En spelar mot en, två mot två eller tre mot tre. Varje sida har 6 röda
bollar och 6 blåa bollar och en jackboll. En myntkast bestämmer om spelaren använder röda eller
blåa bollar och regler anger vilka spelboxar som används för rött eller blått. Om så önskas kan du
lägga till regeln att spelarna måste sätta sig ner under spelets gång. Annars kan du låta spelarna
bestämma sig själva om de vill spela sittande eller stående.
Storleken på en officiell Boccia bana är 6x10 meter, men en 3x5 bana kan också fungera - använd helt
enkelt ledigt utrymme! Du kan välja att markera startlinjen eller hela omkretsen av banan med tejp.
Ett lag spelar med de röda bollarna, den andra spelar med de blå bollarna. Spelarna sitter eller står
bredvid varandra mot startlinjen. Spelet börjar: Röda laget börjar genom att kasta den vita jackbollen
på banan. Sedan kastar röda laget en röd boll och försöker placera den så nära jacken som möjligt.
Då kastar blåa laget en eller flera bollar, försöker placera en av sina bollar nära jackbollen.
När en blå boll är närmast jackbollen, eller när blåa laget är utan bollar, återgår spelet till röda laget.
Om jacken skjuts ut ur banan sätts den in i mitten av . Om så önskas kan du markera mitten med ett
kors. Spelet fortsätter sedan. När alla bollar har kastats bestämmer domaren de poäng som tilldelats
för det ändamålet. Färgen som är närmast Jacken får antalet poäng lika med antalet bollar som de
har närmare jacken än motståndarens närmaste boll. Poängen ackumuleras för ett antal ändar som
anges i reglerna för varje division.
Att räkna poäng: Laget vars boll är närmast jacken har vunnit. 1 poäng ges för varje boll närmare
jacken än motståndarens närmaste boll. Minimipoäng per runda är 1, maxpoäng är 6. Om det blir lika
- t.ex. om både en röd och en blå boll röra jackan - båda lagen ges 1 poäng.
I nästa omgång startar blåa laget spelet genom att kasta jacken på banan.
En Boccia match består av fyra rundor (kallade omgångar i de officiella reglerna).
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5. Il Lancio della Ruzzola (Italien)
Krav på område / utrustning (inklusive min / max antal deltagare, om det behövs):
Antal deltagare är obegränsad, men för organisationen av en turnering behöver du minst 2 personer
för ett lag, följ mallen för eliminering av tennisturneringar eller någon annan din idé.
Spelet kräver användning av ett verktyg: Ruzzola. RUZZOLA är en träskiva med en diameter av 13 cm
och en tjocklek på 4,5 cm med en vikt av minst 450 gram.
Beskrivning (Inklusive anpassningsalternativ för barn med speciellt behov, spelregler / sport,
detaljerad beskrivning av hur spelet / sporten spelas eller utförs):
Spelet spelas i vanliga på öppna vägar eller längs korta speciella vägar kallad "treppi"; Definitionen av
"treppo" är en grusväg som bildas av vissa kurvor för att göra kasta-förmågan svårare. Med tanke på
att vi har barn och unga med funktionsnedsättning kommer det bästa stället att vara en rak bana
med max 20–30 meter på platsen
Målet med spelet är att rulla Ruzzola längs den raka linjen genom att rulla tills mållinjen anländer.
Spelaren kommer att vinna när han har gjort 5 kast genom att korsa målstrecket. lanseringen av
Ruzzola kommer att avbrytas om samma sak utgår från den avgränsade sökvägen eller om den inte
kan rotera längs samma väg.
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