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Do Uczestników
X Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych 2020
Zakopane – Bydgoszcz

Olimpiady Specjalne gromadzą co roku wielu wspaniałych zawodników chętnych do sprawdzenia własnych
sił i umiejętności. Dzięki ich udziałowi sporty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zyskują w Polsce na
popularności. Tegoroczne X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które będą miały miejsce
w Zakopanem i Bydgoszczy, skupiające w sumie 480 sportowców w 6 dyscyplinach, na pewno potwierdzą po raz
kolejny swoją rangę i skierują uwagę publiczności na ideę szlachetnej rywalizacji, która im przyświeca.
Czuję się zaszczycona, że mogę patronować tej wspaniałej imprezie. Od kilku lat mam możliwość śledzić wyczyny sportowców Olimpiad Specjalnych i przyznaję, że zawsze jestem pod dużym wrażeniem zapału, który im
towarzyszy, wielkiej radości ze wspólnych występów i ogromnej satysfakcji z osiągniętych wyników. W tej rywalizacji nie ma przegranych i właśnie to głównie świadczy o jej wartości.
Realizowane na dużą skalę przedsięwzięcia Olimpiad Specjalnych Polska są za każdym razem bardzo emocjonującym przeżyciem uzmysławiającym nam, jak duży potencjał tkwi w uczestnikach, którzy pokazują walecznego,
silnego ducha i pokonują swoje słabości, by zdobyć jak najwyższe noty. Ich entuzjazm udziela się wszystkim i spotyka z ogromnym aplauzem.
Jestem pełna uznania dla trenerów zawodników, ich opiekunów oraz rzeszy wolontariuszy, którzy przyczyniają się do powodzenia igrzysk. To dzięki Państwa wsparciu, wytrwałej pracy i wierze w swoich podopiecznych
możliwe stały się dotychczasowe spektakularne sukcesy.
Wszystkim sportowcom, którzy biorą w tym roku udział w rozgrywkach, życzę gorącego przyjęcia publiczności
i już teraz cieszę się bardzo, że zwycięzcy wyjadą na XII Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w 2021 roku.
Jestem pewna, że zachęci to innych do zdobywania laurów w następnych sezonach sportowych.

Szanowni Państwo!
Witam serdecznie w Zakopanem i cieszę się, że po raz kolejny wybrali Państwo nasze miasto na współgospodarza Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych. Mam nadzieję, że czas tu spędzony upłynie na rywalizacji w duchu fair play i radosnych spotkaniach sprzyjających nawiązywaniu
nowych znajomości, a nawet przyjaźni.
Wszak czekają na zawodników, ich rodziny, trenerów i kibiców nie tylko świetnie przygotowane stoki i infrastruktura sportowa, ale także gorące serca organizatorów i mieszkańców, którzy
dokładają wszelkich starań, byście czuli się u nas jak w domu.
#GrajmyRazem to hasło kampanii Olimpiad Specjalnych świadczące o tym, że „razem jest lepiej”. Mam nadzieję, że poczujecie wyjątkową atmosferę Zakopanego, znajdziecie czas na jego
poznanie, że stworzymy jedną wielką olimpijską rodzinę.
Zachęcam do aktywnego kibicowania, do wspierania zawodników na arenach sportowych
i w życiu codziennym. Życzę sukcesów, uśmiechu na twarzy i satysfakcji z osiąganych wyników.
Odwiedzajcie Zakopane, gdzie zawsze jesteście mile widzianymi i oczekiwanymi gośćmi!
Serdecznie pozdrawiam,
Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

Szanowni Państwo!
Każdego roku w naszym województwie odbywa się wiele imprez sportowych najwyższej
rangi, które gromadzą sportowców światowego formatu, przyciągają kibiców, a tym
samym są doskonałą formą promocji aktywności fizycznej oraz zachętą do samodzielnego uprawiania sportu. Jednocześnie systematycznie rośnie liczba inicjatyw
służących powszechnej rekreacji ruchowej, realizowanych przez działające w obszarze kultury fizycznej organizacje. Doceniając ich wagę dla wszechstronnego rozwoju
młodych Małopolan, każdego roku samorząd województwa małopolskiego wspiera
takie działania.
Bardzo ważne miejsce wśród podmiotów wspierających aktywność osób niepełnosprawnych zajmuje organizacja Olimpiady Specjalne Polska. Obecnie to najbardziej rozpoznawalna marka zrzeszająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną w naszym
kraju. To dla nas zaszczyt, że Województwo Małopolskie i zimowa stolica Polski kolejny
raz będą miejscem – odbywającej się w marcu – pierwszej części jubileuszowych, organizowanych po raz 10. Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
Jestem przekonany, że dla każdego uczestnika zawodów pobyt w naszym niezwykłym
regionie i udział w tak szczególnym wydarzeniu będzie czasem pełnym radości i satysfakcji z osiągniętych wyników. Niech Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2020 będą niezapomnianym świętem sportu. Wszystkim uczestnikom zawodów
życzę udanych startów, a kibicom – abyśmy stali się świadkami wspaniałej rywalizacji
w duchu fair-play i uczestniczyli w pełnym emocji widowisku sportowym.
Mam nadzieję, że pobyt w Małopolsce stanie się dla wszystkich Państwa miłym wspomnieniem i zachęci do ponownych odwiedzin w naszym pięknym regionie.
Serdecznie zapraszam!
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Uczestnicy
X Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych
w Zakopanem i Bydgoszczy
Dzisiaj serdecznie witam i pozdrawiam uczestników,
trenerów, opiekunów, działaczy i wolontariuszy
X Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbywają się na sportowych arenach
Stolicy Sportów Zimowych - Zakopanego oraz sportowej i gościnnej Bydgoszczy. Bydgoszcz jest od wielu lat nazywana Miastem Sportu, bowiem w jej klubach wychowało się i trenuje nadal wielu Mistrzów
Polski i Europy oraz Mistrzów Świata i Medalistów
Olimpijskich. Dzięki Wam bydgoscy kibice będą mogli być świadkami wspaniałej sportowej rywalizacji
i wraz z Wami przeżywać życiowe sukcesy.
Jako bydgoszczanin i wieloletni, były, społeczny Prezes
Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska - Oddział
Regionalny Kujawsko-Pomorskie, będę trzymał kciuki
za sukcesy bydgoskich i kujawsko-pomorskich sportowców. Wierzę, że ciężka praca zawodniczek, zawodników
i trenerów zaowocuje w czasie tej rywalizacji wieloma
medalami i życiowymi rekordami, a kibice będą dumni
z Waszej postawy i woli zwycięstwa.
Życzę wszystkim sportowcom, by sukcesy na tegorocznych Igrzyskach pomogły Wam w uzyskaniu
Paszportów Olimpijskich na XII Światowe Zimo-

Szanowni Państwo!
Serdecznie witam uczestników dziesiątej edycji Ogólnopolskich Zimowych
Igrzysk Olimpiad Specjalnych, których z przyjemnością gościć będziemy również
w Bydgoszczy. Przed nami kolejne – pełne pozytywnej energii – sportowe święto, tym razem bardziej uroczyste, bo jubileuszowe. Z tej okazji chciałbym złożyć
wszystkim organizatorom i uczestnikom serdeczne gratulacje i podziękowania
za aktywne promowanie rozwojowej i terapeutycznej roli sportowych zmagań.
Wspaniali Zawodnicy! Jednocząc się w swej różnorodności i wyjątkowości, podejmujecie niesamowite wyzwanie.
Stając na starcie, biorąc udział w rywalizacji – już wtedy wygrywacie, prezentując nie tylko
sprawność fizyczną, ale również wielki hart ducha. Mogę zatem z powodzeniem już teraz, zanim olimpijski znicz zapłonie, pogratulować zwycięstwa wszystkim zawodnikom.
Spełniajcie osobiste marzenia, pokonujcie własne rekordy, przełamujcie słabości, uczestnicząc
we wspaniałej, szlachetnej rywalizacji. Dziękuję za moc ekscytujących wrażeń, przede wszystkim zaś za intensywne tętno sportowego życia miasta, którym Bydgoszcz – również dzięki Wam
– tak doniośle i dumnie bije. Powodzenia!
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszcz

Szanowni Państwo!
Z radością witam na Kujawach
i Pomorzu – w Bydgoszczy –
uczestników, organizatorów
i kibiców Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Cieszę się, że współgospodarzem, obok Zakopanego, tego ważnego
– nie tylko w sportowym wymiarze – wydarzenia
jest stolica naszego regionu. Miło Was tu podejmować, miło wiedzieć, ze podczas tego wyjątkowego sportowego święta pokażecie swoją
różnorodność, ale także jedność.

we Igrzyska Olimpiad Specjalnych
w 2021. Życzę Wam także satysfakcji
i radości ze sportowej rywalizacji, zawiązania nowych znajomości i przyjaźni, a także wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Jan Szopiński
Honorowy Prezes
Olimpiad Specjalnych
Kujawsko-Pomorskie
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Nasze województwo jest szczególnym miejscem na mapie Polski. Można tu dotknąć historii i poczuć jak bije puls współczesnej nowoczesności; mamy też wspaniałe tereny turystyczne. Naszym gościom oferujemy bogaty program
kulturalny, a w sezonie także wydarzenia adresowane szczególnie do turystów. Jestem przekonany,
że wywieziecie do domów dobre wrażenia i zechcecie nas jeszcze odwiedzić. Zawsze jesteście tu
mile widziani.
Citius, altius, fortius, szybciej, wyżej, mocniej! Niech ta dewiza olimpijska, a także zasady fair play
i szacunek dla rywali przyświecają wszystkim uczestnikom rozgrywek Ogólnopolskich Zimowych
Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Zakopanem i Bydgoszczy. Życzę szlachetnej rywalizacji, satysfakcjonujących wyników i dobrej zabawy.
Niech to spotkanie sportowców z całego kraju posłuży idei akceptacji i włączenia osób niepełnosprawnych.
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Olimpiady Specjalne są jednym z trzech filarów ruchu
olimpijskiego na świecie – obok Igrzysk Olimpijskich
i Paraolimpiady – ruchem sportowym, dedykowanym
osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad 5,3 miliona sportowców reprezentujących 32 dyscypliny sportowe z ponad
190 krajów. Olimpiady Specjalne są oficjalnie uznane
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych
rozpoczął działalność, na początku lat osiemdziesiątych. Dzisiaj, po 35 latach, w naszym kraju Olimpiady
Specjalne to ponad 17 tysięcy zawodników, 1,5 tysiąca trenerów i 4 tysiące wolontariuszy zrzeszonych
w 507 klubach w 18 Oddziałach Regionalnych, którymi
kieruje Biuro Narodowe. Prezesem Stowarzyszenia
jest Anna Lewandowska. Ambasadorami Olimpiad
Specjalnych Polska są wybitne postaci sportu, kultury,
polityki i mediów, m.in.: Robert Lewandowski, Marcelina Zawadzka, Ewelina Lisowska, Piotr Adamczyk,
Kinga Baranowska, Mariusz Fyrstenberg, Roman
Kosecki, Łukasz Kubot, Jakub Wesołowski, Andrzej
Wrona, Grzegorz Tkaczyk, Zygmunt Chajzer, Marcin
Matkowski, Michał Olszański, Cezary Pazura, Andrzej Supron, Michał Żewłakow, Paweł Papke, Sebastian Świderski, Monika Pyrek, Magdalena Różczka.
Olimpiady Specjalne Polska są objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy.
Od 2016 r. prowadzona jest kampania #GrajmyRazem,
której celem jest zachęcenie Polaków do otwartości,
akceptacji różnorodności, kibicowania sportowcom
Olimpiad Specjalnych na arenach sportowych oraz uzmy-

#GrajmyRazem
słowienie Im, że Olimpiady Specjalne są trzecim filarem
ruchu olimpijskiego, a sportowcy z niepełnosprawnością
intelektualną, tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas
medale. #GrajmyRazem to reklamy prasowe, outdoorowe, telewizyjne, które pokazują pozytywny wizerunek naszych zawodników w życiu codziennym i sportowym.
Poprzez nasze działania sportowe i pozasportowe
wspieramy rodziny zawodników, pomagając im realizować działania skierowane ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu życiu społecznemu oraz
aktywizacji fizycznej i zawodowej. Oddziałujemy również na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad Specjalnych, ich
emocje i radość z uprawiania sportu, staramy się przełamywać stereotypy, przyczyniamy się do lepszego
zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną z misji Olimpiad Specjalnych
jest uświadomienie i udowodnienie wszystkim Polakom, że włączenie tej grupy do codziennego funkcjonowania społeczeństwa przynosi ogromne korzyści
obu stronom.
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PROGRAM
Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Bydgoszcz 2020

Zakopane, 4-7 marca 2020 r.

Dyscypliny sportowe:
narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, bieg na rakietach śnieżnych
Obiekty sportowe Igrzysk:
• COS Zakopane – trasy biegowe • Stacja Narciarska Suche Ski •

4 marca 2020
12.00-14.00 – narciarstwo zjazdowe – trening obserwowany,
19.00 – Ceremonia Otwarcia, Plac Niepodległości w Zakopanem
Gościnnie: Zespół „Giewont”
Gość Specjalny: Zakopower

5 marca 2020
8.30 – 17.00 – zawody sportowe – preeliminacje z narciarstwa zjazdowego,
narciarstwa biegowego i biegu na rakietach śnieżnych,

6 marca 2020
8.30 – 17.00 – zawody sportowe – finały z narciarstwa zjazdowego,
narciarstwa biegowego i biegu na rakietach śnieżnych, ceremonie dekoracji zawodników

7 marca 2020
9.00 – 11.00 – ceremonie dekoracji zawodników
11.00 – 12.00 – Ceremonia Zamknięcia I części Igrzysk,
przekazanie Ognia Nadziei organizatorom II części Igrzysk

Gościnnie: Zespół „Mały Hop Cup”

ZAWODY SPORTOWE
Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Bydgoszcz 2020

Część I, Zakopane
Dyscyplina sportowa

Zawodnicy

Narciarstwo alpejskie

80

Narciarstwo biegowe

70

Bieg na rakietach śnieżnych

80

Razem

230

NARCIARSTWO ZJAZDOWE:
W czasie Igrzysk w narciarstwie zjazdowym odbędzie
się rywalizacja zawodników w konkurencjach: Slalom
gigant i Slalom Super Gigant.
Zawodnicy będą rywalizowali na dwóch poziomach
umiejętności narciarskich: zaawansowanym (Z),
średnio-zaawansowanym (Ś).
Narciarstwo zjazdowe: jest to dyscyplina, która staje
się coraz bardzie popularna wśród zawodników Olimpiad Specjalnych
NARCIARSTWO BIEGOWE:
Narciarstwo biegowe: jest to najstarsza stażem zimowa dyscyplina uprawiana w Olimpiadach Specjalnych.
Niestety w ostatnich latach jest coraz trudniejsza do
uprawiania ze względu na ciepłe zimy i brak śniegu.
Na zawodach narciarstwa biegowego Igrzysk będzie
obowiązywał podział konkurencji na poziomy zaawansowania. Jeden zawodnik może startować tylko w konkurencjach na wybranym poziomie zaawansowania.
 onkurencje 1 poziomu zaawansowania (konkurencje
K
dla zawodników o niskim poziomie sprawności):
Biegi na 50 m i 100 m techniką klasyczną – tylko dla
zawodników o najniższym poziomie możliwości. Zawodnicy zgłoszeni do tej grupy konkurencji mogą
startować tylko w tych dwóch konkurencjach. Nie
mogą startować na dłuższych dystansach.

Konkurencje 2 poziomu zaawansowania:
Biegi na: 500 m, 1 km, 2,5 km, 5 km,
Biegi we wszystkich konkurencjach odbywać się będą
techniką dowolną.
Zawodnik może być zgłoszony, do maksymalnie trzech
biegów spośród dystansów: 500 m, 1 km, 2,5 km, 5 km
BIEG NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH:
Bieg na rakietach śnieżnych: jest to szybko rozwijając
a się dyscyplina wśród sportów zimowych zdobywająca
coraz większą popularność. Pierwotnie była przeznaczona dla zawodników, którzy mają problemy z nauczeniem
się jeżdżenia na nartach biegowych czy też zjazdowych.
Jest to również dyscyplina uprawiana w wielu krajach
gdzie nie ma zim i śniegu takich jak np. Jamajka, Katar,
Brazylia gdzie zawodnicy trenują na plażach.
Na zawodach będzie obowiązywał podział konkurencji na poziomy zaawansowania. Jeden zawodnik może
startować tylko w konkurencjach na wybranym poziomie zaawansowania.
Konkurencje 1 poziomu zaawansowania (konkurencje
dla zawodników o niskim poziomie sprawności):
Biegi na 50 m i 100 m – tylko dla zawodników o najniższym
poziomie możliwości. Zawodnicy zgłoszeni do tej grupy
konkurencji mogą startować tylko w tych dwóch konkurencjach. Nie mogą startować na dłuższych dystansach.
Konkurencje 2 poziomu zaawansowania:
Biegi na: 200 m, 400 m, 800 m
Zawodnik może startować w trzech konkurencjach.

Organizatorzy
Olimpiady Specjalne Polska
Świętokrzyskie

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Joanna Styczeń-Lasocka
Dyrektor Sportowy – Małgorzata Strzałkowska
Dyrektor ds. Logistyki i Infrastruktury – Grzegorz Kurkowski

Instytucje Wspierające i Współorganizatorzy
• Ministerstwo Sportu
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Urząd Miasta Zakopane
• Zakopiańskie Centrum Kultury
• Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem
• Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA
• Stacja Narciarska Suche
• Rybnicki Sztab Ratownictwa

Komitet Organizacyjny
Działacze, trenerzy i przyjaciele z Oddziałów Regionalnych: Lubelskie, Lubuskie, Mazowieckie,
Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie-Konin, Wielkopolskie-Poznań
Delegat Techniczny – Barbara Sobańska, Marcin Mielniczuk, Henryk Ostrykiewicz

Ambasadorzy I części Igrzysk w Zakopanem:
Katarzyna Bachleda-Curuś, Sylwia Jaśkowiec, Zofia Kiełpińska, Krystyna Liberda-Stawarska,
Łukasz Rutkowski, Barbara Sobańska

Wolontariat
„Jeśli możesz komuś pomóc i chcesz, zrób to w prezencie. Dlatego nigdy nikogo nie proś o pieniądze, bo pomagając
komuś w taki sposób dajesz przecież tylko odrobinę tego co i tak w życiu robisz’’
ln Andersen
To motto, którym kierowali się ludzie zgłaszający się do współpracy przy I części
Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020.
Nawiązaliśmy współpracę ze studentami, uczniami licealistami, medykami z terenu całej Polski
oraz z pracownikami-wolontariuszami z firmy Kerry Polska z Kielc i Oleśnicy.
Są z nami również wolontariusze z niepełnosprawnością intelektualną.

Działamy w Programie Olimpiad Specjalnych już od
34 lat. Obecnie w Oddziale Regionalnym Olimpiady
Specjalne Polska Kujawsko - Pomorskie w systematycznych i całorocznych treningach uczestniczy 772 zawodników. Stworzyliśmy warunki do uprawiania przez nich
aż 21 dyscyplin sportowych. Zawodnicy regionu Kujawsko - Pomorskie zrzeszeni są w 23 Klubach Olimpiad
Specjalnych (Bydgoszcz – 6 Klubów, Brodnica – 1 Klub,
Chełmno – 1 Klub,, Dębowa Łąka – 1 Klub Grudziądz
– 2 Kluby, Inowrocław – 1 Klub, Mgoszcz – 1 Klub, Radziejów – 1 Klub, Świecie 1 Klub, Toruń – 4 Kluby, Tuchola – 1 Klub, Wielgie – 1 Klub, Włocławek – 1 Klub). Na co
dzień działalność naszego Oddziału aktywnie wspiera
ponad 500 członków.

Na przestrzeni 34 lat naszej działalności powierzono nam
przeprowadzenie 17 imprez Olimpiad Specjalnych na
szczeblu ogólnopolskim, w tym zorganizowanie X Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w 2014 r.
Nasza działalność nie ogranicza się tylko do treningów
i zawodów sportowych. Chcemy, aby nasi sportowcy
mieli możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pomagają im w tym różne programy, które realizujemy w ramach Olimpiad Specjalnych: Lider Olimpiad
Specjalnych , (ALPs), Program Treningu Aktywności Motorycznej MATP, Program Edukacyjny „Dołącz do nas”,
Młodzi Sportowcy, Sporty Zunifikowane.

Kujawsko-Pomorskie

#GrajmyRazem
Każda impreza na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim
czy światowym jest szczególnym wydarzeniem dla zawodników, trenerów, ale również dla wszystkich osób,
które swoją energią, zaangażowaniem i bezinteresowną
pomocą przyczyniają się do urzeczywistnienia pięknej
idei Olimpiad Specjalnych. Zawody i przedsięwzięcia
Olimpiad Specjalnych zajmują stałe i ważne miejsce w życiu naszych sportowców. Są dla nich szczególną formą terapii, a jednocześnie dozą radości, szczęścia i sukcesu. To
Oni są bohaterami wszystkich zawodów sportowych, to
Oni zmagają się ze swoimi słabościami i proszą nas, by to
zauważyć . Wszystkie ich sukcesy i porażki dzielą z Nimi
nie tylko trenerzy, opiekunowie, rodzice, sędziowie ale
i ogromna rzesza wolontariuszy i przyjaciół Olimpiad
Specjalnych. To trzeba zobaczyć i poczuć. Zapraszamy !!!
Dziękuję Wszystkim wspaniałym ludziom, którzy nie szczędzili swojego czasu i umiejętności. Tym, którzy oddali serce
naszej organizacji, a także wspierali nasze działania każdego dnia, angażując się bezinteresownie w organizację kolejnego wyzwania jakim jest II część Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz
2020. Dziękuję, że Jesteście ciągle z nami.
Alina Apryas,
Dyrektor Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie

PROGRAM
Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Bydgoszcz 2020

Bydgoszcz, 17.03 – 20.03.2020 r.

Dyscypliny sportowe: łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy i unihokej
Obiekty sportowe Igrzysk:
Hala „Immobile Łuczniczka”

Hala „Arena”

Lodowisko „Torbyd”

17 marca 2020 r. – wtorek
15.15-16.30 – trening łyżwiarzy (Lodowisko „Torbyd”)
19.00-20.30 – Ceremonia Otwarcia (Korty Tenisowe „Zawisza”)
Gość specjalny: Żuki

18 marca 2020 r. – środa
9.00-18.30 – zawody we wszystkich dyscyplinach – Lodowisko „Torbyd”, Hala „Immobile Łuczniczka”, „Arena”
20.00-22.00 – impreza towarzysząca

19 marca 2020 r. – czwartek
9.00-18.30 – zawody we wszystkich dyscyplinach – Lodowisko „Torbyd”, Hala „Immobile Łuczniczka”, „Arena”

20 marca 2020 r. – piątek
9.00-11.00 – zawody – Hala „Immobile Łuczniczka”,
11.30-13.00 – Ceremonia Dekoracji, Ceremonia Zamknięcia – Hala „Immobile Łuczniczka”

ZAWODY SPORTOWE
Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Bydgoszcz 2020

Część II, Bydgoszcz

Dyscyplina sportowa

Zawodnicy

Łyżwiarstwo szybkie

70 osób

Hokej halowy

11 drużyn

Unihokej

6 drużyn

Razem

250 zawodników

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE:
Przewidywane jest przeprowadzenie następujących
konkurencji:
• Bieg na 111 m, 222 m, 333 m, 500 m, 777 m, 1000 m,
1500 m
•	Obwód przygotowanego okrążenia na lodowisku –
111 m.
•	Każdy zawodnik może brać udział maksymalnie
w trzech konkurencjach.

na hali, na boisku otoczonym bandami, z wykorzystaniem
specyficznych tylko dla tej gry prostych kijów i filcowego krążka. Mecze rozgrywane są na podłodze o równej
i gładkiej nawierzchni. Mecz składa się z 3 tercji po 9 minut z jednominutowymi przerwami pomiędzy tercjami.
W grze na boisku uczestniczą dwie drużyny, każda z nich
składa się z sześciu graczy: bramkarza, dwóch obrońców
oraz trzech zawodników ataku. Liczebność każdej drużyny to minimalnie 8, a maksymalnie 12 zawodników.

HOKEJ HALOWY:

UNIHOKEJ:

W turnieju odbędzie się rywalizacja drużyn hokeja halowego w grupach sprawnościowych (drużyny męskie,
a w przypadku dostatecznej liczby zgłoszeń: żeńskich).

Unihokej to nowa dyscyplina w ofercie sportowej
Olimpiad Specjalnych Polska. Rywalizacja w tej
dyscyplinie zostanie przeprowadzona po raz pierwszy. Turniej odbędzie się w 2 grupach sprawnościowych, które zostaną utworzone na podstawie gier
obserwowanych.

Hokej halowy jest grą drużynową wywodzącą się z hokeja
na lodzie. Jest grą kanadyjską, stworzoną specjalnie dla
zawodników Olimpiad Specjalnych. Rywalizacja toczy się

Organizatorzy
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Kujawsko – Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie

Olimpiady Specjalne Polska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Agnieszka Szewczyk
Dyrektor Igrzysk – Alina Apryas
Dyrektor Sportowy – Marcin Petr

Instytucje Wspierające i Współorganizatorzy
• Ministerstwo Sportu
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Urząd Miasta w Bydgoszczy
• Bydgoskie Centrum Sportu
• Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
• Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski
• Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
• Kujawsko-Pomorski Związek Unihokeja
• CWKS Zawisza Bydgoszcz
• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Bydgoszczy
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie
• Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna w Grudziądzu
• Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy
• Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Wolontariat
Wspaniała idea, szczytne cele i z niczym nieporównywalna atmosfera zawodów  Olimpiad Specjalnych  powoduje,
że ludzie stają się sobie bliżsi, zapominają o różnicy wieku, wykształcenia i rolach społecznych pełnionych na co
dzień. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami! „Bo kiedy pomagamy innym, tak naprawdę pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.”
W trakcie II części Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych , Zakopane – Bydgoszcz 2020 pomagać będą:
studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Instytut Kultury Fizycznej, nauczyciele, uczniowie,
rodzice i absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
Kochani Jesteście WIELCY! Każda minuta Waszego prywatnego czasu jest dla nas SKARBEM! Dziękujemy, że dzielicie
się Waszym życiem z nami, z Olimpiadami Specjalnymi.

Komitet Organizacyjny
Działacze, trenerzy, wolontariusze, rodzice i przyjaciele z  Klubów Olimpiad Specjalnych Kujawsko – Pomorskie:
„Tacy Sami” – Bydgoszcz; „Olimpijczyk” – Chełmno; „Trzynastka” – Grudziądz; „Pod Jesionem” – Bydgoszcz;
„Grud” – Grudziądz; „Sokoliki” – Brodnica;  „Dwójka” – Radziejów; „Jeżyki” – Mgoszcz.
Delegat Techniczny – Arkadiusz Kalwasinski, Jadwiga Kreja, Waldemar Skowroński,
Sędzia Główny – Mirosław Dymiński, Michał Górski, Dorota Polak

PARTNERZY
Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Bydgoszcz 2020

WOLONTARIAT
Wolontariusze w Olimpiadach Specjalnych odgrywają
bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą rolę.

niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia.

Nie ma żadnej imprezy sportowej z cyklu Olimpiad
Specjalnych, w której nie byłoby wolontariuszy. Zazwyczaj wolontariuszami są uczniowie bądź studenci,
ale również są to osoby, które prowadzą już dorosłe
życie. Dlaczego zatem zawsze są z nami? Może sprawia
to czystość idei, prostota filozofii, a może zwyczajnie
ich dobre serce i chęć pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla wsparcia procesów edukacji włączającej, integracji
i pełnego wolontariatu realizujemy programy edukacyjne tj. Dołącz do nas, program uniwersytecki, edukacja
włączająca. Więcej informacji znajdziesz na http://www.
olimpiadyspecjalne.pl/programy-pozasportowe

Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania
się w całoroczny program działań sportowych i społecznych, który inspiruje miliony ludzi na całym świecie do działania. Jednocześnie dajemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania
przyjaźni, zdobywania doświadczeń i umiejętności
społecznych tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności
przywódczych, komunikatywności.
Każdego roku ponad 4000 wolontariuszy w całej Polsce
wspomaga realizację treningów, zawodów sportowych
i imprez Olimpiad Specjalnych Polsce. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie
szkół, a także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć
i gotowość do pomocy w naszych działaniach.
Wolontariat pozwala im włączyć się w życie społeczne, nieść pomoc potrzebującym, daje szansę na wykorzystanie własnej wiedzy i umiejętności, rozwinięcia
zainteresowań i zdobycia nowych doświadczeń, a co
najważniejsze, zawarcia wspaniałych przyjaźni. Praca
wolontariusza może być wykonywana przez każdego,

Dziękujemy Wam, za Wasz uśmiech, cierpliwość, nieprzespane noce, zawsze trwanie do końca zawodów,
chęci i entuzjazm, bezinteresowność i życzliwość oraz
za to, że zawsze jesteście z nami.
Bardzo wam dziękujemy! Wierzymy, że doświadczenie z Olimpiadami Specjalnymi, zaprocentuje Wam
w dalszym życiu dobrymi decyzjami, gestami i słowami. Zaprocentuje wrażliwością i przyjaźnią do osób
słabszych. Życzymy Wam z całego serca pięknego życia
i nie zapominajcie o nas.

#GrajmyRazem

ZAPRASZAMY NA PROGRAM ZDROWI SPORTOWCY
Czeka na Was zespół lekarzy, okulistów, fizjoterapeutów, audiologów,
laryngologów, dietetyków, pediatrów, ortopedów, optyków,
stomatologów i wielu innych specjalistów, w poniższych projektach:

Olimpiady Specjalne

Zdrowi Sportowcy®

Zakopane
5-6 marca, godz. 17.00-21.00, Maria 5
FUNfitness

Zdrowy Słuch

Badanie postawy i równowagi ciała

Badanie laryngologiczne i audiologiczne

Bydgoszcz
18-19 marca, godz. 9.00-17.00, hala Immobile Łuczniczka
Zdrowe Oczy

Zdrowy Uśmiech

Badanie okulistyczne

Badanie stomatologiczne

Sprawne Stopy

Sprawny Umysł

Badanie podiatryczne
i dermatologiczne stóp i nóg

Nauka radzenia sobie ze stresem,
sukcesem i porażką

Partnerzy Programu „Zdrowi Sportowcy”

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR GŁÓWNY

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

MIASTA GOSZCZĄCE IGRZYSKA
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Kujawsko-Pomorskie
ospbiuro@olimpiadyspecjalne.pl
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