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Unified Sports®

Sporty Zunifikowane Olimpiad Specjalnych
Sporty Zunifikowane (Unified Sports®)pozwalajątrenować
i rywalizowaćwspólniesportowcomniepełnosprawnymi w nor
mieintelektualnej.PrzezcałyroksportowcyprogramuSportów
Zunifikowanychuprawiająróżnedyscypliny,od koszykówki,po
przezgolf,po łyżwiarstwofigurowe,dziękiczemupodnosząswą
sprawnośćfizycznąi umiejętności,stawiajączołarywalomoraz
świetniesiębawią.
Koncepcjapołączeniasportowcówz niepełnosprawnościąintelek
tualnąi tychw normieintelektualnej(którychnazywamypartne
rami) po raz pierwszy została wprowadzona w Stanach
Zjednoczonychw połowielat 80.,pomysłtenmiałna celuposta
wienienowegowyzwaniaprzed sprawniejszymizawodnikami
i wspieranierównościorazintegracji.Dzisiaj,inicjatywatadoty
czyjużprawiewszystkichdyscyplinwchodzącychw składOlim
piadSpecjalnych,konkurencjeSportówZunifikowanychsąważną
częściąŚwiatowychIgrzyskOlimpiadSpecjalnych,taksamojak
zawodówna poziomielokalnym,regionalnymi narodowym.

Sporty Zunifikowane umożliwiają zawodnikom:
•poznanienowychdyscyplin;
•doskonalenieumiejętnościsportowych;
•zdobycienowychdoświadczeńzewspółzawodnictwa;
•integrację– każdyz zawodnikówdrużynymagwarancjęodegrania
w niejważnejroli;
•poznanierówieśnikówi nawiązanieprzyjaźni(programstanowiforum
pozytywnejinterakcjispołecznejmiędzyczłonkamidrużynyi często
prowadzido powstaniadługotrwałychprzyjaźni);
•uczestnictwow życiuspołecznościorazkorzystaniez możliwości
pozaOlimpiadamiSpecjalnymi(programSportówZunifikowanych
jestczęstoorganizowanyprzezpartnerówdziałającychw społeczności,
takichjakwydziałysportui rekreacji,szkołyorazspołeczneorganizacje
sportowe.Takiezwiązkipozwalająna jeszczegłębsząintegrację
zawodnikówz ichśrodowiskiem).

Definicja Sportów Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych
SportyZunifikowanetoprogramOlimpiadSpecjalnych,któryłączy
w drużynachsportowychw przybliżeniurówneliczbyzawodników
OlimpiadSpecjalnychz zawodnikamiw normieintelektualnej
(nazywanychpartnerami)podczastreningówi zawodów.Wieki poziom
sprawnościzawodnikówi partnerówsąszczegółowookreślone
w zależnościod dyscypliny.

Zasady Sportów Zunifikowanych
są następujące:
1.Składdrużynyzłożonyz proporcjonalnejliczby
zawodnikówi partnerów.
2.Składdrużynypodczaszawodówzłożony
w połowiez zawodnikówi w połowiez partnerów.
W przypadkudrużynzłożonychz nieparzystej
liczbygraczy(np.w piłcenożnejpięcioosobowej,
siedmioosobowej)w grzebierzezawszeudział
o jedenwięcejzawodnikniżpartner.
3.W czasiezawodówdrużynzunifikowanych
dokonujesiępodziałuna grupysprawnościowe,
w zależnościod poziomumożliwościdrużyny,
zgodniez przepisamii proceduramiOlimpiad
Specjalnychdotyczącychprzebiegurywalizacji.
4.Wszyscyczłonkowiedrużynyotrzymująjednakowe
nagrodyOlimpiadSpecjalnych.W sportach
zunifikowanychstosujesięoficjalnenagrody
OlimpiadSpecjalnych(medale,odznaczenia
wstążkowe)takjakw innychzawodach
OlimpiadSpecjalnych.Sąoneprzekazywane
zarównozawodnikomjaki partneromw zgodzie
z ustanowionymiproceduramiwręczanianagród
określonymiw OficjalnychPrzepisachSportowych
SpecialOlympics.
5.Drużynęprowadzidorosłytrener,któryniegra
w drużynie.

MISJA SPECIAL OLYMPICS
Misją Special Olympicsjestorganizowaniecałorocznychtre
ningówi zawodówsportowychw różnychdyscyplinachsportu
dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
w celuzapewnieniaimmożliwościrozwojusprawnościfizycznej,
wykazywaniasięodwagą,odczuwaniaradościi dzieleniasię
talentami,umiejętnościamii przyjaźniązeswoimirodzinami,
innymizawodnikamii społecznościąlokalną.
Special Olympicstomiędzynarodowyprogramzapewnia
jącycałorocznąmożliwośćudziałuw treningachi zawodach
sportowychprawie 3,1milionaosóbz niepełnosprawnością
intelektualnąpowyżej8rokużycia,niezależnieod stopnia
niepełnosprawności,poziomumożliwościfizycznych,nieza
leżnie od barier geograficznych, politycznych, ekonomicz
nych,wyznaniowych.Działaw ponad200akredytowanych
ProgramachNarodowychna wszystkichkontynentach(m.in.
w 58krajachEuropyi AzjiŚrodkowej).

Olimpiady Specjalne umożliwiają zawodnikom:
Od1988rokuSpecialOlympicsposiadaoficjalneuznanie
MiędzynarodowegoKomitetuOlimpijskiego,maprawodowykorzystania
słowa„Olympics”wswojejnazwie,atakżedoceremoniałuolimpijskiego.
SpecialOlympicszapewniamożliwośćtreningóww 19letnichi 5zimowych
dyscyplinachsportu,a przepisysportoweOlimpiadSpecjalnychzostały
utworzonena podstawieoficjalnychprzepisówMiędzynarodowych
FederacjiSportowychlubNarodowychZwiązkówSportowych.
Dodatkowopozaoficjalnymidyscyplinamiw ramachruchuSpecial
Olympicsrozwijająsięprogramytakie,jak:ProgramTreninguAktywności
Motorycznej,SportyZunifikowane,ProgramLiderów,ProgramZdrowi
Sportowcy,ProgramDołączdo nas,ProgramMłodziSportowcy,Wolontariat.
Olimpiady Specjalne powstały
w StanachZjednoczonychw 1968roku,kiedytoEuniceKennedyShriver
zorganizowała I MiędzynarodoweIgrzyskaSpecialOlympicsw Chicago,
USA.ZałożeniaruchuSpecialOlympicsukształtowałysięna początku
lat 60,gdyEuniceKennedyShriverrozpoczęłaorganizacjępółkolonii
dlaosóbz niepełnosprawnościąintelektualną.Wówczasokazałosię,
iżwielez tychosóbdysponujeo wielewiększympotencjałemmożliwości
w sporciei aktywnościruchowej,niżprzypuszczalieksperci.
IdeaSpecialOlympicsdotarłado Polskiw połowielat 80i przyjęta
zostałaz wielkimentuzjazmem,szczególnieprzezśrodowiska
na codzieńpracującez osobamiz niepełnosprawnościąintelektualną.
RuchOlimpiadSpecjalnychbardzoszybkozyskałpoparcierodzimych
władzoświatowychi sportowych.OficjalnyProgramSpecialOlympics
Polandzostałakredytowanyod 1985r.W 1990rokuzostałopowołane

StowarzyszenieSportowedlaOsóbUpośledzonych
Umysłowo,które 30listopada 1990rokuzostało
przyjętew poczetczłonkówPolskiegoKomitetu
Olimpijskiego.Od 24stycznia 1999rokustowarzyszenie
nosinazwęOlimpiadySpecjalnePolska,awroku
2005zyskałostatusorganizacjipożytkupublicznego.
DziękiOlimpiadomSpecjalnymprawie 17tysięcy
polskichzawodnikówz niepełnosprawnością
intelektualnąmożeprzezcałyroktrenowaćwybrane
dyscyplinysportowe,przygotowującsiędo zawodów
rozgrywanychna wieluszczeblach– od lokalnych
do ogólnopolskich,jakrównieżbraćudziałw imprezach
sportowychruchuSpecialOlympicsza granicą.
Program Sportów Zunifikowanych powstał
w latach 80w USA,a w latach 90 XX wiekuzyskał
uznaniew ProgramachNarodowychOlimpiad
Specjalnychna całymświecie.ProgramSportów
Zunifikowanychrealizowanyjestw wieludyscyplinach
sportu.W PolsceprogramSportówZunifikowanych
rozwijasięjużponad 10lat(od 1998roku),chociaż
i wcześniejbyłypodejmowanepróbywprowadzenia
tegoprogramudo OlimpiadSpecjalnychw Polsce.
Obecniesportyzunifikowanew Polscetogłównie
gryzespołowe:piłkanożna,koszykówka,w których
odbywająsięcykliczniezawodyogólnopolskie
i regionalnerozgrywki.Dodatkowow niektórych
oddziałachregionalnychOlimpiadSpecjalnych
w PolsceodbywająsięzajęciaSportówZunifikowanych
w kajakarstwie,bowlingu,żeglarstwiei innych.

DRUŻYNA SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH
„Ważną rzeczą w przypadku mojej drużyny Sportów Zunifikowanych
jest fakt, że dzięki niej moi zawodnicy Olimpiad Specjalnych są mniej
izolowani i w pełni uczestniczą w życiu społeczności.”
– trener drużyny Sportów Zunifikowanych
Drużyny Sportów Zunifikowanych mają największą szansę realiza
cji celów programu, gdy spełnione są następujące kryteria:
• Wybrano odpowiednią dyscyplinę
• Programem kierują wykwalifikowani trenerzy
• Wybrano odpowiednich członków drużyny
• Prowadzony jest wysokiej jakości trening przygotowujący do współ
zawodnictwa -Wszyscy członkowie drużyny Sportów Zunifikowa
nych muszą odbyć co najmniej osiem tygodni treningu (treningów,
rozgrywek i rywalizacji ligowej) przed kulminacyjną imprezą.
• Przestrzegane są zasady Sportów Zunifikowanych – Wszystkie za
wody Sportów Zunifikowanych powinny być przeprowadzane zgodnie
z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Olimpiad Specjalnych, włącznie
z odpowiednim podziałem drużyn według wieku i sprawności.
Sporty Zunifikowane mają na celu pełne zaangażowanie wszyst
kich członków drużyny. Każdy członek drużyny powinien odgrywać
w niej ważną rolę i mieć okazję do wspierania drużyny w jej działaniach
i sukcesach sportowych w równym stopniu, co nazywane jest zasadą
pełnego zaangażowania. Tylko pełne zaangażowanie wszystkich
uczestników drużyny zapewnia im pozytywne i satysfakcjonujące
doświadczenia z uczestnictwa.

Najlepsze efekty i korzyści programu Sportów Zunifikowanych można
osiągnąć, gdy zawodnicy i partnerzy są w podobnym wieku i na podob
nym poziomie sprawności, istnieje jednak pewna elastyczność w zależno
ści od wybranej dyscypliny. Na podstawie charakterystyki i dynamiki
drużyny, dyscypliny podzielono na następujące dwie grupy, w każdej obo
wiązuje inny standard doboru pod względem wieku i sprawności.
Grupa 1:
koszykówka, badminton, hokej halowy, piłka nożna, softball,
tenis stołowy, piłka ręczna, tenis ziemny, siatkówka
W przypadku wszystkich tych dyscyplin wybór zawodników i partnerów
w podobnym wieku i na podobnym poziomie sprawności jest podstawą
treningów i rywalizacji w Sportach Zunifikowanych. Pomimo tego,
że przepisy zostały zmodyfikowane w celu minimalizacji różnic między
zawodnikami i partnerami, zły dobór zawodników i partnerów może
prowadzić do nieodpowiednich przeżyć podczas zawodów oraz wyższego
zagrożenia kontuzjami.
Grupa 2:
pływanie, lekkoatletyka, bowling, bocce, narciarstwo biegowe,
kolarstwo, jeździectwo, łyżwiarstwo figurowe, golf, trójbój siłowy,
jazda na wrotkach, żeglarstwo, łyżwiarstwo szybkie, rakiety śnieżne
W przypadku tych dyscyplin wybór zawodników i partnerów w podobnym
wieku i na podobnym poziomie sprawności jest preferowany,
ale niekonieczny dla treningów i rywalizacji w Sportach Zunifikowanych.
Pomimo tego, że w przypadku tych dyscyplin dopasowanie sprawności
nie jest konieczne, może poprawić jakość uczestnictwa w treningach
i zawodach. Z powodu charakteru środowiska, w którym uprawiane są
te dyscypliny, istnieje minimalne dodatkowe zagrożenie kontuzjami,
jeśli zawodnik i partner nie zostaną dobrani pod względem sprawności.

Hasło Sportów Zunifikowanych brzmi:
„Podczas zawodów jesteśmy drużyną,
po zawodach jesteśmy przyjaciółmi.”
W ramach programu Sportów Zunifikowanych
realizowaliśmy projekty:
• Program Edukacyjny „Dołacz do nas”
& Zunifikowana Piłka Nożna Młodych;
• Projekt Rozwoju Sportów Zunifikowanych
Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011
wspierany przez Unię Europejską;
• Projekt Zunifikowanej Piłki Nożnej Młodych
Olimpiad Specjalnych wspierany przez UEFA;
Projektytepowstaływ przekonaniu,żeprzy odpowiedniej
zachęciei instrukcji,osobyz niepełnosprawnościąintelek
tualnąpotrafiątrenować,cieszyćsięi czerpaćkorzyści
fizycznei psychospołecznez uczestnictwaw sportach
takindywidualnychjaki drużynowych:
Założenia programu edukacyjnego „Dołącz do nas”:
•zmianaświadomościi równoprawnetraktowanie
wszystkichuczniów;
•zrozumieniei zaakceptowanieodmienności
drugiegoczłowieka;
•naukatolerancji,łamaniestereotypówi walka
z uprzedzeniami;
•zaangażowaniew działalność
OlimpiadSpecjalnych;
•integracjauczniówszkół
masowychi specjalnych;

Cele projektu edukacyjnego i zunifikowanej piłki nożnej:
•tworzeniedrużynzunifikowanychdlaosóbw wieku 1325lat;
•realizacjazałożeńprogramuedukacyjnegoczyliuświadamianie
społeczeństwa;
•nawiązaniewspółpracypomiędzyśrodowiskiemosób
pełnosprawnychi osóbz niepełnosprawnościąintelektualną
orazszkołamimasowymii specjalnymina poziomieszkół
gimnazjalnychi średnich;
•danieszansymłodymzawodnikomOlimpiadSpecjalnych
i Partneromzeszkólmasowych,uczelnina integracjęi realizacje
swoichsportowychmarzeń.
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