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Dzięki  komentarzowi  przy  pomocy  specjalnego zestawu osoby
niewidome i niedowidzące mogły podczas spotkania Śląsk – Arka
na nowym stadionie  poczuć atmosferę meczu i wyobrazić sobie,
co dzieje się na boisku.

-  Robimy to,  by osoby  niewidome mogły  poczuć na  żywo atmosferę
sportowego widowiska  –  mówi  Bartosz Wiśniewski,  były  komentator
Radia  Wrocław,  który  wraz  z  autorem  tego  tekstu  komentował
pucharowy  mecz z  Arką.  Wcześniej  próba  generalna  miała  miejsce
podczas ligowego meczu z Cracovią.

W komentarzu dla niewidomych, zwanym audiodeskrypcją, chodzi o to,
by jeszcze bardziej  plastycznie i detalicznie opisać to, co dzieje się na
boisku.  Dla  osób  niewidomych  bardzo  ważne  jest  np.  to,  by  bardzo

często  podawać czas,  czy  odległość na  boisku. Takie wskazówki dostaliśmy m.in. od  samych  słuchających, a także wcześniej
podczas specjalnego szkolenia dla komentatorów na UEFA Euro 2012 TM, które odbyło się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. -
Audiodeskrypcja  sprawia, że  osoby niewidome czy niedowidzące mogą dosłownie „zobaczyć” mecz – podkreśla Paweł Parus z
Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Z komentarza mogą zresztą skorzystać także osoby z innymi dysfunkcjami. - Dowiadują się, kto
jest przy piłce, jak wygląda dany zawodnik, jak jest ubrany, czy słuchają różnych ciekawostek na temat swoich idoli – mówi Parus.

- W tym sezonie planujemy jeszcze być obecni  na trzech ostatnich ligowych meczach Śląska  we Wrocławiu, ale chcemy, żeby
audiodeskrypcja stała się standardem na naszych stadionach czy podczas innych wydarzeń sportowych czy kulturalnych  – mówi
Justyna Mańkowska z fundacji „Katarynka”, która podjęła w tym kierunku działania we Wrocławiu.

Wczoraj  mecz Śląsk  -  Arka  dzięki  audiodeskrypcji  słuchało  kilkadziesiąt  osób,  w  tym dzieci  ze  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych. Takich ludzi jest jednak zdecydowanie więcej.
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