Ženská reprezentácia SR v unifikovanom futbale
reprezentuje celú Európu
13. júl 2018 Bratislava – Súčasťou osláv 50. výročia Special Olympics
International je aj medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale,
ktorého dejiskom bude 15.–22. júla 2018 americké Chicago. Predstaví
sa ňom aj ženská reprezentácia SR v unifikovanom futbale, zložená zo
športovkýň s mentálnym postihnutím a bez mentálneho postihnutia.
Slovensko bude na turnaji jediným zástupcom z Európy, káder
slovenskej reprezentácie tvoria dievčatá zo Špeciálnych olympiád
Slovensko (ŠOS) a ženských reprezentačných výberov SR (SFZ).
Športovci s mentálnym postihnutím neprekonávajú len svoje vlastné limity, ale vďaka činnosti
organizácie Special Olympics International už 50 rokov aj úspešne súťažia a ukazujú pohybové
zručnosti. Prvé hry, na ktorých predviedli, čo všetko dokážu, usporiadali v roku 1968
v americkom Chicagu. Práve tu organizujú 15.–22. júla 2018 medzinárodný turnaj v sedmičkovom
unifikovanom ženskom futbale. ,,Na turnaji budeme jedinou krajinou z Európy, takže sa
veľmi tešíme z príležitosti reprezentovať Slovensko vo svete. Naše dievčatá to nebudú
mať ľahké, lebo v skupine máme tímy z Brazílie, USA a Keni. Sú však odhodlané podať
čo najlepší výkon, pretože túžbu víťaziť a zažiť úspech máme všetci rovnakú.
Unifikovaný šport je navyše tou najkrajšou a najľahšou cestou inklúzie,“ hovorí Jana
Gantnerová, vedúca slovenskej delegácie a športová riaditeľka Špeciálnych
olympiád Slovensko.
Šestica futbalistiek s mentálnym postihnutím zo Spojenej školy internátnej v Žiline sa pod
vedením trénera Stanislava Mráza zo Športového tréningového centra v Púchove a pedagogičky
Evy Jantákovej od začiatku roka pripravovala na výnimočný športový zážitok spolu s piatimi
futbalistkami bez mentálneho postihnutia aj z reprezentačného družstva Slovenska dievčat do 19
rokov a reprezentácie žien SR. ,,S podporou Slovenského futbalového zväzu dievčatá
trénovali dvakrát týždenne, majú za sebou aj spoločné sústredenie, počas ktorého
absolvovali tréningy na úrovni profesionálnych športovkýň. Budeme im počas turnaja
držať palce a sme veľmi radi, že aj týmto spôsobom sme mohli podporiť rozvoj
ženského futbalu,“ dopĺňa Vladimír Lupták, koordinátor Grassroots projektov
Slovenského futbalového zväzu.
Reprezentantky Špeciálnych olympiád Slovensko: Lenka Jendrušáková (kapitánka),
Júlia Báriová, Erika Ďurdíková, Janette Kadučáková, Mária Kubíková, Karolína Sádecká.
Reprezentantky Slovenského futbalového zväzu: Jana Červíková, Viktória
Čudrnáková, Veronika Jančová, Vanesa Pagáčová, Veronika Sluková.

O organizácii Special Olympics International
Špeciálne olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých sa každý deň na celom
svete snaží posilniť postavenie ľudí s mentálnymi postihnutím. Celosvetová organizácia vznikla v roku 1968 a tento rok oslávi už 50.
výročie založenia. Na Slovensku oslavujú Špeciálne olympiády tento rok 25. výročie založenia. Na celom svete v 170 krajinách
športuje viac ako 5 miliónov osôb s mentálnym postihnutím. S podporou viac ako 1 milióna trénerov, učiteľov a dobrovoľníkov sa
pripravuje viac ako 108 000 súťaží ročne v 32 druhoch olympijských športov.

