Terminarz i proces wyboru i zatwierdzania ekipy Olimpiad Specjalnych Polska na
Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi 2019. (projekt Komisji
sportowej KK z dnia 07.02.2018, podany do wiadomości Komitetu Krajowego w dniu
23.02.2018)
Zawody ogólnopolskie kwalifikujące zawodników do Igrzysk i proponowane miejsce losowania :
Nazwa zawodów

Termin i miejsce
zawodów

XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych drużyn żeńskich i zunifikowanych –
drużyna żeńska do zakwalifikowania

13-16 września
2017 Bydgoszcz

IX Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad
Specjalnych

12-15 października
2017 Drzonków

IX Ogólnopolski Mityng Wrotkarski Olimpiad
Specjalnych

27-29 października
2017 Tomaszów
Lubelski

I Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad
Specjalnych

24-26 listopada
2017 Poznań

X Ogólnopolski Mityng Gimnastyczny Olimpiad
Specjalnych

20-22 kwietnia
2018 Bydgoszcz

Ceremonia zakończenia
zawodów w Bydgoszczy

XI Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad
Specjalnych

21-23 maja 2018
Sława

Ceremonia zakończenia
zawodów w Sławie

X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad
Specjalnych

24-27 maja 2018
Konin/Licheń

XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad
Specjalnych - 10 dyscyplin do kwalifikacji

8 - 12 czerwca
2018 Katowice

Ceremonia zakończenia
zawodów w Koninie
spotkanie w tej sprawie w W-wie,
sala konferencyjna w BN,
z transmisją na żywo na Fb,
18 czerwca 2018

Data, termin
7 luty 2018

Luty 2018

Luty i cd.
bezpośrednio przed
kolejnymi losowaniami
Marzec – czerwiec
2018

Luty/Marzec

Propozycja miejsca i terminu
losowania

Podczas spotkania
szkoleniowego z Dyrektorami
Regionalnymi 2-4 marca 2018,
Smardzewice woj. Łódzkie

Etap procesu rejestracji
Opracowanie przez Komisję Sportowa KK terminarza wyboru ekipy na
Igrzyska w Abu Dhabi, weryfikacja dotychczas zatwierdzonych: zakresów
obowiązków, regulaminu kwalifikacji zawodnika i innych…, oraz minimalnych
zaleceń dla osób kandydatów na funkcje członków ekipy na wyjazdy
europejskie i światowe OS
Komitet Krajowy otrzyma informację o pracy Komisji sportowej w w/w sprawie i
ew. jeśli będzie potrzeba zmian dokumentów zatwierdzany uchwałą to będzie
potrzebne głosowanie nad dokumentami i ew. uchwałą.
Przesłanie do Oddziałów Regionalnych opracowanych przez Komisję
Sportowa KK i zatwierdzonych uchwałą KK zakresów obowiązków oraz
minimalnych zaleceń dla osób kandydatów na funkcje członków ekipy na
wyjazdy europejskie i światowe OS
Opracowanie przez Komisję Sportowa KK założeń do losowania ogólnych
(wg. wytycznych rejestracji w Abu Dhabi: uwzględnienie poziomów,
uwarunkowania wieku) oraz szczegółowych wytycznych do dyscyplin
losowanych 2-4 marca, szczegółowych przed losowaniami
Losowanie zawodników (skład podstawowy i rezerwowy) wg. w/w propozycji
miejsc i terminów, minimum potrzebna obecność 1 lub 2 osób z Komisji
Sportowej.
Po losowaniu dystrybucja formularzy zawodników wraz z regulaminem
kwalifikacji zawodnika.
Komitet Krajowy nie zatwierdza na tym etapie składu zawodników przed
dystrybucją formularzy rejestracyjnych zawodników.
Dystrybucja formularzy na kandydatów na lekarza, kierownictwo ekipy
(kierownik, z-ca), osoby dodatkowe, które będą dobierane w ramach potrzeb ,
dystrybucja formularzy do wszystkich oddziałów , do tego pakietu zostaje
załączony zakres obowiązków oraz minimalne zalecenia dla osób
kandydatów na funkcję członków ekipy na wyjazdy europejskie i światowe

Kwiecień
Kwiecień/maj
Marzec – czerwiec po
losowaniach
zawodników

Olimpiad Specjalnych.
Zwrot wypełnionych 1 kwietnia 2018 (dot. kierownictwo, lekarz)
Komisja sportowa – opracowanie rekomendacji dla kierownictwa i lekarza do
KK,
Zatwierdzenie przez KK kierownictwa ekipy i opieki medycznej
Dystrybucja formularzy rejestracyjnych do kierownictwa ekipy i opieki
medycznej.
Zwrot do 15 czerwca 2018.
Dystrybucja formularzy na kandydatów na trenerów, do wszystkich oddziałów,
które mają w wylosowanym składzie podstawowym zawodników, do tego
pakietu zostaje załączony zakres obowiązków oraz minimalne zalecenia dla
trenerów ekipy na wyjazdy europejskie i światowe Olimpiad Specjalnych
Dystrybucja formularzy rejestracyjnych dla wylosowanych zawodników od
razu po losowaniach.
Formularze przekazane do OR w marcu, kwietniu 2018 - zwrot wypełnionych
formularzy i zdjęć od zawodników do Biura Narodowego do 15 czerwca 2018,
Formularze przekazane do OR w maju i czerwcu 2018 – zwrot wypełnionych
formularzy i zdjęć od zawodników do Biura Narodowego do 15 lipca 2018.
Zawodnicy wylosowani maj, czerwiec będą proszeniu o przekazanie
poświadczenia że będą dokonywali rejestracji i rodzice, opiekunowie wyrażają
zgodę na udział w Igrzyskach – zwrot do 27 czerwca. Brak poświadczenia
oznacza, iż kandydatura trenera zgłoszona do tego zawodnika nie będzie
rozpatrywana.

Do 27 czerwca 2018
29 czerwca 2018
Czerwiec/ max do 10
lipiec
lipiec

Czerwiec./Lipiec/Sierp
ień

Do 1 września
Do 16 września
(niedziela)

Stomatolog – wszyscy 1 września.
Zwrot kandydatur trenerów i kandydatur na osoby dodatkowe- do Komisji
Sportowej KK
Spotkanie Komisji Sportowej KK w sprawie decyzji dot. składu ekipy –
ustalenie propozycji komisji – skład trenerów oraz osób dodatkowych
Przed dystrybucją informacji nastąpi emailowe zatwierdzenie przez Komitet
Krajowy propozycji Komisji Sportowej KK co do składu trenerów oraz osób
dodatkowych , a także składu zawodników.
Dystrybucja formularzy dla członków ekipy (trenerzy i inni)
Do 15 sierpnia zwrot wypełnionych formularzy i zdjęć od trenerów i innych
członków ekipy do Biura Narodowego (bez stomatologa)
W Biurze Narodowym weryfikacja poprawności przesłanej dokumentacji ,
uzupełnianie formularzy w języku angielskim
Stałe monitorowanie składu reprezentacji, zawodnicy bez wypełnionych
dokumentów lub zawodnicy wycofani przez oddział lub inne osoby np. rodzice
itp. zostają wycofani ze składu na ich miejsce wchodzą kolejno rezerwowi itd.
Rejestrowanie ekipy w programie SO Connect (2 połowa sierpnia)
Zakończenie rejestracji ekipy w systemie SO Connect i wysłanie rejestracji do
SOI
Cd weryfikacja i uzupełnianie dokumentacji , przygotowanie do obozu
(sprawdzianu). Weryfikacja dokumentacji medycznej przez lekarza ekipy,
wyznaczenie potrzeby dodatkowych badań, dokumentacji medycznej itd.
(osoby skład podstawowy oraz 1 i 2 rezerwa, w Piłce nożnej i koszykówce
1,2,3,4 rezerwa)
Stałe monitorowanie składu reprezentacji, zawodnicy wycofani przez oddział
lub inne osoby np. rodziców itp. zostają wycofani ze składu na ich miejsce
wchodzą kolejno rezerwowi, to samo może dotyczy innych członków ekipy.
Ewentualne uzupełnienia (nie powinno być żadnych!). Weryfikacja formularzy
stomatologicznych.

17 września

ustalenie listy osób zakwalifikowanych na obóz przygotowawczy – sprawdzian
w 17 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych

02 – 08 października
2018

sprawdzian w 17 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad
Specjalnych i ostateczne decyzje dot. składu ekipy

