Przyjęte rozwiązania przez Komisje Sportowa Komitetu Krajowego z dnia 07 luty 2018
dot. stosowania Zasady Maksymalnego Udziału, podczas zawodów Olimpiad
Specjalnych w Polsce. (dawne tzw”15%)

Z regulaminu XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018


W sportach wymiernych (la, trójbój siłowy, kolarstwo, pływanie, bowling) różnica
pomiędzy wynikiem uzyskanym w preeliminacjach (lub innym użytym do tworzenia grup),
a wynikiem uzyskanym w finale większa niż 15% może spowodować dyskwalifikację
zawodnika – nie dotyczy konkurencji dla zawodników o najniższym poziomie możliwości.
W pływaniu obowiązuje zmodyfikowana zasada 15/25% a w bowlingu 30%. Komisja
sędziowska i delegat techniczny mają prawo w czasie zawodów do modyfikowania
wartości procentowej, wykorzystywanej do egzekwowania zasady maksymalnego udziału
na bieżąco w czasie zawodów. Możliwa jest zmiana przepisu „15%” i wprowadzenia
większej granicy dopuszczalnej zmiany wyników uwzględniając uwarunkowania
sytuacyjne, poziom sprawności zawodników, rozpiętość wyników w danej grupie, a także
zmianę warunków niezależnych od organizatora (np. warunki atmosferyczne pomiędzy
preeliminacjami a finałami).



W grach zespołowych i indywidualnych (tenis, tenis stołowy, golf, piłka nożna i
badminton, bocce) obowiązują inne rozwiązania dotyczące respektowania przepisu o
maksymalnych staraniach sportowca w czasie preeliminacji. (gry obserwowane
przebiegające zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie zawodów (na podstawie
ustaleń z delegatami technicznymi),
możliwość wykorzystania wyników gier
obserwowanych do rundy gier w grupach, arkusze oceny , itp.



Jeżeli w czasie preeliminacji zawodnik z jakichkolwiek przyczyn nie zademonstruje
swoich maksymalnych osiągnięć to obowiązkiem kierownika ekipy, kierownika
sportowego ekipy lub głównego trenera, jest zgłoszenie pisemne tej informacji do
Komisji Tworzenia Grup w określonym terminie. W tym wypadku można prosić o
zakwalifikowanie zawodnika do grup startowych do finałów nie na podstawie wyników
preeliminacji, ale na podstawie wyników zgłoszonych, przesłanych przed zawodami lub
podać inny uaktualniony wynik, jaki jest osiągany przez zawodnika.



Jeśli organizator igrzysk zaobserwuje brak stosowania zasady maksymalnego udziału
przez któregoś ze sportowców/drużyn podczas preeliminacji i/lub podziału na grupy, z
zamiarem osiągnięcia korzystniejszego wyniku przy podziale na grupy, to mogą zostać
nałożone określone sankcje na takiego zawodnika lub drużynę. Zaliczają się do nich:
ostrzeżenie słowne skierowane do zawodnika i/lub trenera, skorygowanie grupy, do
której został przypisany dany zawodnik/drużyna, skorygowanie miejsca uzyskanego w tej
grupie, dyskwalifikacja z udziału w danej konkurencji albo w całych zawodach

X Ogólnopolski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych
Wynik końcowy zawodnika, decydujący o jego miejscu w grupie sprawnościowej jest
tworzony poprzez dodanie 25 % wyniku preeliminacji i 75 % wyniku rundy finałowej
XI Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych
 Jeżeli w czasie preeliminacji zawodnik z jakichkolwiek przyczyn nie zademonstruje
swoich maksymalnych osiągnięć to obowiązkiem kierownika ekipy lub głównego
trenera jest pisemne zgłoszenie tej informacji do Komisji Tworzenia Grup. W tym
wypadku można prosić o zakwalifikowanie zawodnika do finałowych grup startowych
nie na podstawie wyników preeliminacji, a podać inny uaktualniony wynik,
uzyskiwany przez zawodnika.
 Zasada 15 % będzie stosowana.
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X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych
 W rundzie wstępnej, każda drużyna rozegra minimum 2 mecze obserwowane. Czas
trwania meczu oraz sędziowanie zostaną podane na pierwszej odprawie z trenerami.
Organizatorzy będą dążyli do maksymalnego zbliżenia zasad rozgrywania meczy
obserwowanych do meczy w grupach sprawnościowych.
 W każdym z meczy (obserwowany i w grupie) musi wystąpić każdy zawodnik
drużyny.
 Każdy zawodnik jest zobowiązany do zademonstrowania maksymalnych możliwości
w każdej z gier obserwowanych. Komisja zastrzega sobie prawo do
zdyskwalifikowania zawodnika, który celowo zaniży poziom swoich umiejętności.
 Trener drużyny jest odpowiedzialny za umożliwienie gry wszystkim zawodnikom i za
umożliwienie wszystkim zawodnikom zademonstrowanie ich maksymalnych
możliwości w czasie rundy gier obserwowanych. Zawodnicy muszą występować na
boisku na swoich pozycjach.


Wynik gier obserwowanych może zostać wliczony do wyników w rozgrywkach w
grupach sprawnościowych

Inne dyscypliny, które nie są realizowane w roku 2018 i sposób realizacji zasady max
udziału:
Wg. Wytycznych dla sportów wymiernych (ze szczególnym uwzględnieniem warunków
pogodowych tam gdzie to niezbędne):
narciarstwo zjazdowe
narciarstwo biegowe
łyżwiarstwo szybkie
bieg na rakietach śnieżnych
wrotkarstwo
jeździectwo (konkurencje na czas)
wg. Wytycznych dla sportów zespołowych lub gier indywidualnych (gry obserwowane
itp.)
hokej halowy
bocce
bowling
judo
piłka siatkowa zunifikowana
jeździectwo (konkurencje obserwowane i oceniane)
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Art. 1 Przepisów Sportowych Olimpiad Specjalnych, edycja 2016
1. (rozdział 11, zamiast 1 jest w numeracji 11) ZASADA MAKSYMALNEGO UDZIAŁU
1.1. Skąd wzięła się zasada maksymalnego udziału?
1.1.1. Ze względu na stosowanie w ramach Olimpiad Specjalnych unikalnego
systemu podziału zawodników na grupy w taki sposób, by rywalizowali oni na
podobnym poziomie sprawnościowym oraz wykorzystywaniu wyjątkowego
systemu nagradzania dającego każdemu zawodnikowi poczucie wyjątkowości i
uznania jego wysiłku, konieczne okazało się opracowanie i włączenie zasady
maksymalnego udziału, aby być pewnym, iż każdy zawodnik na każdym etapie
zawodów startuje i rywalizuje z pełnym zaangażowaniem. Zasada ta ma
zagwarantować:
1.1.1.1. Zapewnienie sprawiedliwej rywalizacji sportowej.
1.1.1.2. Stworzenie organizatorom i sędziom narzędzi gwarantujących, że
rywalizacja sportowa będzie przebiegać w sposób sprawiedliwy.
1.2. Zastosowanie zasady maksymalnego udziału
1.2.1. Dyscypliny i konkurencje, w których wyniki są wymierne (liczbowe) dają
możliwość użycia metod liczbowych (matematycznych) w celu zastosowania
zasady maksymalnego udziału.
1.2.2. Aby zastosować wytyczne wynikające z zasada maksymalnego udziału
możliwe jest zastosowanie następujących przepisów:
1.2.2.1. Przepis wykorzystujący procenty - zostaje określony i podany dla
każdej konkurencji procent jaki jest dopuszczalny w różnicach wyników
osiąganych przez sportowców w każdej konkurencji. Zawodnicy/drużyny
nie mogą poprawić swoich wyników w rywalizacji w grupach finałowych, w
porównaniu do wyników z etapu, z którego korzystano do tworzenia grup, o
wskazaną wartość procentową. Jeśli wynik danego zawodnika w rundzie
finałowej ulegnie poprawie w stosunku do wyników zgłoszonych, z których
tworzono grupy (lub wyników preeliminacji/lub innych użytych do tworzenia
grup) to wówczas może nastąpić dyskwalifikacja tego zawodnika, w tej
konkurencji. W przepisach sportowych Olimpiad Specjalnych dla dyscyplin
i/lub konkurencji podane są obowiązujące wartości procentowe
dopuszczalne, zgodne z zasadą maksymalnego udziału.
1.2.2.2. Ocena komisji sędziowskiej – Procent jest ustalony i ogłoszony do
każdej konkurencji w której zasada będzie użyta. Jeśli któryś
zawodnik/zespół
przekroczy
dozwolony
odsetek,
automatycznie
zaangażuje to komisję sędziowską, która ustali czy ta sytuacja wymaga
zdyskwalifikowania zawodnika/drużyny z dalszych rozgrywek czy też nie.
1.2.3. Aby właściwie mogła być realizowana zasada maksymalnego udziału to
muszą być spełnione następujące uwarunkowania:
1.2.3.1. Trener musi mieć stworzoną możliwość aktualizacji i podania
poprawionych wyników swojego zawodnika, jeśli wynik osiągnięty przez
zawodnika podczas fazy podziału na grupy (np. z preeliminacji) nie
odzwierciedla faktycznych możliwości tego sportowca.
1.2.3.2. Organizator zawodów może wybrać najlepszy wynik zawodnika ze
zgłoszonych do zawodów z etapu rejestracji lub jego wynik z fazy
„preeliminacji” na potrzeby przypisania go do określonej grupy finałowej
zawodów.
1.2.3.3. Jeśli organizator igrzysk zaobserwuje brak stosowania zasady
maksymalnego udziału przez któregoś ze sportowców/drużyn podczas
preeliminacji i/lub podziału na grupy, z zamiarem osiągnięcia
korzystniejszego wyniku przy podziale na grupy, to mogą zostać nałożone
określone sankcje na takiego zawodnika lub drużynę. Zaliczają się do
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nich: ostrzeżenie słowne skierowane do zawodnika i/lub trenera,
skorygowanie grupy, do której został przypisany dany zawodnik/drużyna,
skorygowanie miejsca uzyskanego w tej grupie, dyskwalifikacja z udziału w
danej konkurencji albo w całych zawodach.
1.3. Dodatkowe uwarunkowania jakie należy brać pod uwagę przy stosowaniu zasady
maksymalnego udziału.
1.3.1. Poziom sprawności (możliwości) większości zawodników startujących w danej
konkurencji.
1.3.1.1. W przypadku konkurencji, przeznaczonych dla zawodników o niskim
poziomie sprawności (możliwości) należy przewidzieć większą rozpiętość
procentową wyników w osiąganych wynikach między etapem podziału na
grupy (preeliminacji), a finałami.
1.3.2. Rodzaj konkurencji – naturalna rozbieżności między osiąganymi wynikami.
1.3.2.1. Są konkurencje takie jak np. skok w dal z miejsca, gdzie stosunkowo
niewielka poprawa wyniku np. 0,3 metra może mieć znaczący wpływ na
różnice procentowe między rezultatem osiągniętym w fazie podziału na
grupy i finałem. Dlatego w takich konkurencjach należy brać pod uwagę
zastosowania dopuszczalnych większych różnice procentowych między
wynikami.
1.3.2.2. W przypadku takiej konkurencji, jak np. bieg na 3000 metrów, poprawa
wyniku o 10 sekund nie wpływa w znaczący sposób na procentową
rozbieżność między rezultatem osiągniętym w fazie podziału na grupy, a
finałami. Dlatego też w przypadku takich konkurencji jest możliwe
zastosowanie zmniejszenia wartości dopuszczalnych różnic procentowych
pomiędzy wynikami.
1.3.2.3. Procentowe wyniki brane pod uwagę przy tworzeniu grup: Organizator
zawodów musi brać pod uwagę procentową różnicę między najlepszymi i
najgorszymi wynikami w grupie. Procent egzekwowany przez zasadę
maksymalnego udziału musi być zawsze wyższy niż różnica procentowa
między najlepszym i najgorszym wynikiem w każdej grupie. (Podział
zawodników na grupy w danej konkurencji powinien mieć wpływ na
zastosowanie zasady maksymalnego udziału podczas danych zawodów).
1.3.2.4. Skąd brane są wyniki wykorzystywane przy podziale na grupy:
organizator zawodów musi brać pod uwagę kiedy i gdzie miał miejsce
pomiar wyników, na podstawie których następuje podział na grupy. Inna
rozpiętość procentowa wyników powinna być dopuszczana w przypadku
dyscyplin/ konkurencji, w których przy podziale na grupy są brane są wyniki
osiągnięte podczas preeliminacji podczas tych samych zawodów, a inaczej
w przypadku, kiedy za podstawę do podziału na grupy posłużą wyniki
osiągnięte przez zawodników w innym czasie i miejscu, np. na poprzednich
zawodach/treningach.
1.3.2.5. Warunki pogodowe: organizator zawodów musi brać pod uwagę, iż
zmiany warunków pogodowych mogą w znacznym stopniu wpływać na
różnicę wyników pomiędzy etapem preeliminacji, a dalszym etapem
rywalizacji w grupach finałowych.
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