Information om Stockholm Paragames 2019
Den 2-3 november arrangerar Stockholms Parasportförbund en Parasporttävling i Stockholm. Tävlingen heter Stockholm Paragames 2019, har med 6
olika idrotter och spelas på fyra olika ställen i Stockholm.
I Brännkyrkahallen den 2-3 november (lördag 09:00-19:00, söndag 08:0015:30) spelas det Goalball som är en idrott för personer med
synnedsättning. Där deltar 6 lag. Då det från början var 7 lag anmälda så
kommer det inte att spelas några matcher under fredagen den 1/11.
Deltagande lag från Sverige, Danmark och Tyskland.
I Kungsängens Sporthall / Ekhammarshallen den 2-3 november (lördag
09:00-20:00, söndag 09:00-15:00) spelas det Innebandy för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Där deltar 20 lag som indelas i tre olika
grupper efter spelstyrka. Deltagande lag från Sverige och Finland.
I Sollentuna Friidrottshall arrangeras Friidrott med RaceRunning söndagen 3
november 11:00-15:00.
Det blir deltagare med intellektuell funktionsnedsättning och med
rörelsenedsättning och endast svenskt deltagande.
I Solnahallen är det tre idrotter som håller till:
Boccia lördagen den 2:a november klockan 10:00-16:30 med 10 deltagande
3-manna lag. En idrott för personer med olika former av rörelsenedsättningar
eller intellektuell funktionsnedsättning.
Här deltar endast Svenska lag.
Bordtennis den 2-3 november (lördag 10:00-17:00, söndag 09:00-15:00) med
ett 60-tal deltagare. Bordtennisen har ett 15-tal olika klasser uppdelat både
efter spelstyrka och funktionsnedsättning. Ena dagen spelar man klasser
efter spelstyrka och andra dagen klasser beroende på
funktionsnedsättning (på så sätt kan en spelare vara med och spela mer än
en klass under helgen). I bordtennisen deltar spelare med alla sorters
rörelsenedsättningar. Det finns även en klass för spelare med intellektuell
funktionsnedsättning.
De flesta deltagarna är från Sverige men det är även med spelare från Norge
och Island.
Rullstolsrugby den 2-3 november (lördag 09:30-17:30, söndag 09:0017:00) med 5 deltagande lag från 4 olika nationer (2 lag fån Sverige, 1 lag
från Finland, 1 lag från Frankrike o 1 lag från Nederländerna). Detta är en
sport för personer med lite svårare rörelsenedsättningar.

