«Flower of Inclusion-Το άνθος της αποδοχής»
Αγαπητοί φίλου του Τζούντο,
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Τζούντο, στα πλαίσια των ευρύτερων σκοπών του της
προαγωγής του αθλήματος και της συμβολής του στην εξάπλωση των ευεργετικών επιδράσεών
του σε όλη την κοινωνία, αποφάσισε να οργανώσει μία πολυεπίπεδη εκδήλωση του χρόνου τον
Μάΐο, ειδικά για αθλητές κάθε είδους αναπηρίας ή ανάγκης.
Η εκδήλωση θα διοργανωθεί υπό την καθοδήγηση και συνεργασία της πρόσφατα ιδρυθείσας
Επιτροπής «Special Needs Judo International» (SNJI).
Όπως ήδη γνωρίζει ο κόσμος του Τζούντο, ο Σύνδεσμός μας που ιδρύθηκε το 2014, ως ανεξάρτητο
από την Ομοσπονδία σώμα, εκτός από τις ευκαιρίες που δίνει στα μέλη του για την δια βίου
διατήρησή τους επί του tatami, προωθεί έντονα όλες τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες που θα τα καταστήσουν καλύτερα ως ανθρώπους και περαιτέρω για τον σκοπό
αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να λαμβάνουμε μέρος ή να διοργανώνουμε ανθρωπιστικές
εκδηλώσεις.
Η «Special Needs Judo International» είναι μία διεθνής συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία
ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016, από μέλη που έχουν ασχοληθεί για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα με τον χώρο των ειδικών αναγκών στο άθλημα στις χώρες τους και που, δια μέσου της
εμπειρίας τους έχουν παίξει εξέχοντα ρόλο στην διοργάνωση διεθνών συναντήσεων ή
συμβάλλοντας στην επιτυχία τους, όταν αυτές διοργανώνονται από διάφορους φορείς ανά τον
Κόσμο. Είναι βέβαια γνωστό ότι υπάρχουν Οργανώσεις διεθνώς που δίνουν την ευκαιρία
δραστηριοτήτων στο Τζούντο, ιδίως σε αθλητές διανοητικής αναπηρίας ή κινητικών περιορισμών,
το πρώτιστο ενδιαφέρον της SNJI είναι να παροτρύνει, να συμβουλεύει ή και να βοηθά φορείς του
Τζούντο, να περιλάβουν στις τάξεις τους αθλητές κάθε είδους αναπηρίας, καθώς πράγματι, όπως
σωστά επινοήθηκε από τον ιδρυτή του και πιστοποιήθηκε με το πέρασμα του χρόνου, το άθλημα
του Τζούντο μπορεί να είναι ευεργετικό σε όλους τους ανθρώπους, άσχετα με το επίπεδο των
ικανοτήτων τους.
Διοργανώσεις μεγάλης εμβέλειας κατά το παρελθόν, έφεραν ένα σημαντικό αριθμό μελών μας σε
επαφή με τα ιδρυτικά μέλη της SNJI , δίνοντας μέσα από αυτήν έδαφος αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και εκτίμησης μεταξύ τους. Καθώς οι ευρύτεροι σκοποί μας έχουν κοινό πεδίο τον πρωταρχικό
σκοπό της SNJI, ήταν φυσικό αποτέλεσμα το να ληφθεί το ότι ελήφθη μία κοινή απόφαση, ότι η
οργάνωση διεθνών συναντήσεων, που να ενισχύουν την παραπάνω αναφερόμενη ένταξη στο
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άθλημα, θα έπρεπε να αρχίσει από την Ελλάδα το 2017, με τα έμπειρα μέλη μας να έχουν την
ευθύνη της διοργάνωσης και στελέχη επιλεγμένα από την SNJI να έχουν την τεχνική ευθύνη της
συνάντησης.
Αποφασίσαμε να δώσουμε στην συνάντηση την ονομασία «Flower of Inclusion-Άνθος της
αποδοχής», με την έννοια ότι κάνουμε μία ευγενή χειρονομία προς τον κόσμο του Τζούντο,
παροτρύνοντάς τους να περιλάβουν στις τάξεις τους αθλητές όλων των μορφών αναπηρίας,
δείχνοντας προς αυτούς στην πράξη, ότι αυτό μπορεί να γίνει.
Η πρόσκληση
Σας προσκαλούμε λοιπόν να πάρετε μέρος στην συνάντηση του 2017, με όσο πιο πολλούς αθλητές
και συνοδούς γίνεται, προκειμένου να μοιραστείτε τις ευκαιρίες ευψυχίας που το άθλημά μας
μπορεί να δώσει και να κάνετε τους θεατές από όλο τον κόσμο να το νοιώσουν.
Οι αθλητές είναι ελεύθεροι να συμμετάσχουν ως μέλη είτε ενός σωματείου είτε Ομοσπονδίας είτε
οποιουδήποτε άλλου φορέως.
Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται συνημμένα ή σε συνδεόμενες σελίδες,
προκειμένου να διευκολύνετε την πλευρά των διοργανωτών και να κάνετε το ταξίδι σας πιο άνετο
και την συμμετοχή σας πιο ασφαλή.
Πότε
Το «Άνθος της αποδοχής» θα προσφερθεί μεταξύ 25ης (πρώτη ημέρα) και 28ης (τελευταία ημέρα)
Μαΐου 2017. Ημέρα άφιξης θα είναι η Τετάρτη 24 και ημέρα αναχώρησης η Δευτέρα 29 του μηνός.
Πού
Η τοποθεσία της συνάντησης θα είναι η μικρή πόλη του Λουτρακίου! Για τους Έλληνες δεν
χρειάζεται καμία περιγραφή του μέρους.
Το «χωριό μας»
Προτιμήσαμε το Λουτράκι ως προς την Αθήνα, γιατί εκεί θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες να
αισθανθούμε σαν οικογένεια και να διασκεδάζουμε όλοι μαζί, μακριά από τον θόρυβο, την
πολυκοσμία και την ατμόσφαιρα μιας μεγαλούπολης, εναλλάσσοντας εύκολα τις δραστηριότητές
μας μεταξύ αθλητισμού και αναψυχής.
Επί πλέον, συνεργαστήκαμε με το «SPORTCAMP», ένα τοπικό επαγγελματικό όμιλο με μεγάλη
εμπειρία στον χώρο του Αθλητισμού, που θα θέσει στην διάθεσή μας τις εγκαταστάσεις του και το
φιλικό προσωπικό του, που θα διευκολύνει μία ευχάριστη διαμονή στους συμμετέχοντες, πριν,
κατά και μετά τις αθλητικές δραστηριότητες (δείτε συνδεόμενες σελίδες).
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Ένα μπουκέτο χαράς και ένα φεστιβάλ δραστηριοτήτων, παρά ένα απλό αθλητικό γεγονός
Στην πραγματικότητα, εκείνο στο οποίο σκοπεύουμε, είναι να οργανώσουμε πέρα από ένα γεγονός
του Τζούντο, είναι ένα σύνολο ενεργειών, δια μέσου των οποίων θα έχουμε όλοι την δυνατότητα
να χαρούμε, να κάνουμε καινούριους φίλους, να δούμε και να μάθουμε περισσότερα, να
αισθανθούμε τις ευεργετικές επιδράσεις που το άθλημά μας μπορεί να προσφέρει σε όλους τους
ανθρώπους και από αυτό να θαυμάσουμε το μεγαλείο του και να φύγουμε με ωραίες αναμνήσεις!
Χρόνος για αναψυχή θα έχει και αυτός το μερίδιό του, επισκέψεις χώρων φυσικού κάλλους ή
ιστορικής σημασίας θα προγραμματιστούν, χρόνος παιχνιδιού για τους αθλητές ώστε να παίξουν
πάνω ή έξω από το tatami θα δοθεί, οι γονείς των αθλητών θα τύχουν μέριμνας ώστε να
παρακάμψουν δραστηριότητες ρουτίνας γι’ αυτούς, σεμινάρια δια των οποίων οι προπονητές και
οι διαιτητές θα επιμορφωθούν περαιτέρω ή ακόμη και για να δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθούν
καινούριοι θα οργανωθούν, και βεβαίως, οι αθλητές θα απολαύσουν και την συμμετοχή σε
αγώνες.
Ειδική πρόσκληση για υποψήφιους προπονητές και διαιτητές
Στα πλαίσια του σκοπού μας να κάνουμε την συνάντησή μας ένα πραγματικό φεστιβάλ
δραστηριοτήτων, προσκαλούμε όλους τους προπονητές και διαιτητές είτε αυτούς που έχουν ήδη
ασχοληθεί με τον χώρο των ειδικών αναγκών στο Τζούντο και επιθυμούν να επαυξήσουν τις
γνώσεις τους είτε αυτούς που έχουν την ευγενή πρόθεση να αρχίσουν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους από τώρα και πέρα, να πάρουν μέρος στα σεμινάριά μας, στα οποία θα διδάξουν
ειδικοί της SNJI και στο τέλος θα απονεμηθούν και τα σχετικά διπλώματα.
Οι παραπάνω προπονητές και διαιτητές δεν χρειάζεται να συνοδεύουν αθλητές. Μπορούν να
μετάσχουν ατομικά, ακολουθώντας ωστόσο τις οδηγίες μας.
Σημειώστε ιδιαιτέρως, ότι πρέπει να είναι παρόντες από την αρχή μέχρι το τέλος της διοργάνωσης,
διότι θα απασχοληθούν με εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθ’ όλη την διάρκειά της.
Συμπληρώστε παρακαλούμε την ειδική δήλωση συμμετοχής.
Προσωρινό πρόγραμμα
Τετάρτη 24 Μαΐου
Άφιξη των συμμετεχόντων
Πέμπτη 25 Μαΐου
Σεμινάρια μέχρι το μεσημέρι, εκδρομές σε διάφορα μέρη της περιφέρειας μετά το μεσημεριανό
γεύμα μέχρι την ώρα του δείπνου.
Παρασκευή 26 Μαΐου
Πρωί: Παιχνίδια στο tatami στο γήπεδο των αγώνων (εντός των εγκαταστάσεων) - Σεμινάρια
Απόγευμα: Σεμινάρια-Τελετή έναρξης στο γήπεδο Γαλανόπουλος.
Σάββατο 27 Μαΐου
Πρωί: Αγώνες στο γήπεδο των εγκαταστάσεων του SPORTCAMP.
Απόγευμα: Ελεύθερος χρόνος στην πόλη μετά το δείπνο.
Κυριακή 28 Μαΐου: Πρωί: Αγώνες στο γήπεδο των εγκαταστάσεων του SPORTCAMP.
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Βράδυ: αποχαιρετιστήριο πάρτυ στην λίμνη του Ηραίου.
Αργότερα, μετά τον Ιανουάριο, αυτό το αρχικό πρόγραμμα θα επικαιροποιηθεί και τα μέρη του θα
έχουν λεπτομερή μορφή και με εξειδικευμένο περιεχόμενο.
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