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INTRODUCCIÓ
Special Olympics és un moviment internacional, sense afany de lucre, fundat
per Eunice Kennedy Shriver i amb seu a Washington. Aquest moviment està
reconegut pel Comitè Olímpic Internacional i té com a principal objectiu el
foment del desenvolupament personal i la integració de les persones amb
discapacitat intellectual mitjançant la pràctica esportiva.
La pràctica de l’esport ha demostrat sorprenents resultats en la millora física, en
la qualitat de vida, com també en la integració i normalització de les
diferències que conformen la nostra societat.
Aconseguir un millor reconeixement social, fomentar la pràctica habitual de
l’esport i potenciar la participació en competicions esportives són alguns dels
objectius principals del moviment Special Olympics.
L’esport per a persones amb discapacitat intellectual a Catalunya va tenir el
seu inici l’any 1971 amb la creació de l’ACELL, Associació Catalana d’Esport i
Lleure que l’any 1997 es va convertir en l’actual Federació Catalana d’Esports
per a Disminuïts Psíquics- ACELL. Aquesta entitat sense afany de lucre i
declarada d’utilitat Pública, té coma a principal objectiu la “millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intellectual mitjançant la
pràctica de l’esport i el lleure, adaptant totes les seves accions i programes,
sempre que sigui necessari, a les capacitats, condicions i preferències dels seus
esportistes.”
Actualment la Federació ACELL la composen 128 entitats actives (Clubs
Esportius i Entitats adherides) i més de 4.100 llicències esportives.
La població de Palau Solità i Plegamans i el seu Ajuntament han destacat
sempre pel foment de les polítiques socials i per una especial sensibilitat per les
persones amb discapacitat.
Enguany, la Ciutat, l’Ajuntament, la Federació i les entitats collaboradores
uneixen les seves energies per a celebrar el 8 de maig del 2011:

La I Copa Generalitat de Petanca ACELL-Special Olympics
Palau Solità i Plegamans 2011
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OBJECTIUS
La I Copa Generalitat de Petanca ACELL - Special Olympics - Palau Solità i
Plegamans ‘2011, que es celebrarà el diumenge 8 de maig, és una gran
oportunitat per a tornar a unir:
A tots els esportistes amb discapacitat intellectual catalans, que al llarg
de l’any practiquen la modalitat esportiva de petanca.
A tots els professionals, tècnics, entrenadors, voluntaris, familiars i amics
que vulguin participar d’aquest esdeveniment i veritable espectacle
esportiu.
A les persones que sense tenir discapacitat intellectual, de forma
continuada fan costat i formen part dels equips “unificats” de petanca.
Als ciutadans i ciutadanes de Palau Solità i Plegamans que amb el seu
suport i participació podran acompanyar als nostres esportistes
A l’Ajuntament i a la Federació com a entitats organitzadores però
sense oblidar a totes les que sempre estan al costat d’aquests
esdeveniments: Secretaria General de l’Esport, Special Olympics
Catalunya, La Caixa i molts altres collaboradors Públics i Privats.
Els objectius del La I Copa Generalitat de Petanca ACELL - Special Olympics Palau Solità i Plegamans ‘2011 són:
Dur a terme una Competició Esportiva de Petanca per a persones amb
discapacitat intellectual, visible socialment i de caire nacional.
1. Promoure l’esport entre les persones amb discapacitat intellectual des
de 2 vessants:
a. La purament esportiva on els nostres esportistes demostraran les
seves capacitats
b. La formativa on tots compartirem experiències, iniciatives i
coneixements per a continuar creant valor afegit a l’esport
adaptat.
2. Donar a conèixer a la societat la realitat de les persones amb
discapacitat intellectual i potenciar la seva inclusió.
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Els Participants
ACTIVITATS ESPORTIVES, COMPETICIÓ
La I Copa Generalitat de Petanca ACELL - Special Olympics - Palau Solità i
Plegamans ‘2011 tindrà una participació aproximada de 200 esportistes amb
discapacitat intellectual, on s’atendrà a les següents quotes de participació:
Entitats pròpies de Palau Solità i Plegamans: 5%
Província de Barcelona: 62%
Resta de Catalunya, fins al 30%
Special Olympics Andorra: 3%

La distribució aproximadament serà la següent:
206 esportistes
40 entrenadors, monitors i tècnics.
10 persones d’organització
TOTAL Copa Generalitat: 256 participants aproximadament

Transport
Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya, el transport de totes les
delegacions participants serà responsabilitat de la Federació ACELL que
s’encarregarà de recollir tots els participants catalans als seus orígens i
desplaçar-los fins el lloc de competició i retornar-los un cop finalitzi
l’esdeveniment.
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COMPETICIO ESPORTIVA
La competició: s’establiran categories i nivells tenint en compte les habilitats
dels participants.
L’esforç i la seva recompensa: A la I Copa Generalitat de Petanca ACELL Special Olympics - Palau Solità i Plegamans ‘2011 obtindran premis els 2 millors
equips de cada grup de 6 tripletes.
La resta d’entitats rebran un trofeu, com a record de la seva participació en
aquest gran esdeveniment de petanca. Es premia tot el treball previ que han
desenvolupat al llarg de l’any per a preparar-se per a la Competició, no tant la
posició o classificació final.
La Competició es diferenciarà per nivells que es detallen a continuació:
Nivell I (Unificat)
La única diferència amb el nivell següent és que la tripleta estarà
formada per 2 persones amb discapacitat intellectual i 1 persona
sense discapacitat.
Nivell I (Avançat)
Els jugadors tenen un ampli coneixement de l'esport de la petanca:
terminologia pròpia, tipus de jugadors, estratègies de joc....
Els jugadors tenen ple coneixement de les regles de joc, així com de
la seva aplicació per part de l'àrbitre.
Els jugadors tenen assumit el sentit del joc en equip, i són conscients
que formen part d'una tripleta
Són els propis jugadors que proposen l'estratègia de joc en funció del
transcurs de les diferents situacions de joc i de les seves
característiques de tir individuals.
El nivell de joc individual de cada un dels jugadors és bo i es
correspon amb el domini i execució d’ almenys una tècnica de tir
específica. Arribant a definir-se com a jugador: tirador, arrimador i/o
medi.
Els jugadors saben a tota hora com va el resultat de la tirada
(parcial) i el de la partida.
El entrenador només intervé a nivell verbal i sempre des de fora de la pista
de joc.

Nivell II (Intermig)
Els jugadors tenen cert coneixement de l'esport de la petanca:
terminologia pròpia, tipus de jugadors, estratègies de joc.
Els jugadors tenen cert coneixement de les regles del joc i de la seva
aplicació per part de l'àrbitre.
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Els jugadors coneixen el sentit del joc en equip.
La tècnica individual global del jugadors és mitja o acceptable i
executen els moviments bàsics de l'esport amb una correcció
acceptable.
El entrenador pot proposar l'estratègia de joc en funció del transcurs
de les diferents situacions de joc i de les característiques de tir
individuals de cada jugador.
El entrenador pot entrar en pista i donar les orientacions que
consideri oportunes.
Nivell III (Inicial)
Els jugadors coneixen lleugerament o no coneixen les normes del joc,
així com la seva aplicació per part de l'àrbitre.
La tècnica individual és baixa i l'execució dels moviments bàsics de
l'esport no és correcta.
Els jugadors tenen poca noció del joc equip.
El entrenador proposa l'estratègia de joc en funció del transcurs de
les diferents situacions de joc i de les característiques de tir individuals
de cada jugador.
El entrenador pot entrar en pista i marcar la zona de bombeig, així
com donar les orientacions que consideri oportunes.
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