ZA¸ÑCZNIK 2
PROGRAM TRENINGU AKTYWNOÂCI MOTORYCZNEJ
OLIMPIAD SPECJALNYCH
/Motor Activities Training Program MATP/

SEKCJA A – PODSTAWOWE ZA¸O˚ENIA PROGRAMU
1. Jest to program rehabilitacyjno – treningowy dla osób, które z ró˝nych przyczyn nie
mogà braç udzia∏u w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych.
2. Program podkreÊlajàcy korzyÊci systematycznej i konsekwentnej pracy terapeuty
z zawodnikiem.
3. W programie nie ma wspó∏zawodnictwa pomi´dzy uczestnikami oraz ÊciÊle i rygorystycznie przestrzeganych przepisów i zasad.
4. Program nawiàzuje do oficjalnych dyscyplin sportu Olimpiad Specjalnych. Przygotowanie zawodnika do uczestnictwa w oficjalnych zawodach zgodnych z przepisami
Special Olympics jest ostatecznym celem uczestnictwa w programie MATP. Zawodnik, który mo˝e braç udzia∏ w konkurencjach oficjalnych, przechodzi na kolejny etap
udzia∏u w Olimpiadach Specjalnych. Startuje jako oficjalny zawodnik w ramach zawodów sportowych i nie mo˝e ju˝ braç udzia∏u w Programie MATP.
Program MATP przeznaczony jest:
Dla osób, które nie mogà uczestniczyç w oficjalnych treningach i zawodach sportowych
Olimpiad Specjalnych z powodu:
• wspó∏istniejàcych z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà niepe∏nosprawnoÊci fizycznych, uniemo˝liwiajàcych udzia∏ w oferowanych dyscyplinach sportu w ramach Olimpiad Specjalnych,
• niemo˝noÊci zrozumienia i przestrzegania zasad wspó∏zawodnictwa i przepisów sportowych Olimpiad Specjalnych np. z powodu niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej
w stopniu g∏´bokim.
SEKCJA B – ZWIÑZEK PROGRAMU TRENINGU AKTYWNOÂCI MOTORYCZNEJ /MATP/ Z OLIMPIADAMI SPECJALNYMI
– jest to oficjalnie uznany program treningu sportowego Olimpiad Specjalnych,
– nawiàzuje do oficjalnych dyscyplin sportu Olimpiad Specjalnych,
– rozwija si´ pod patronatem oficjalnych struktur Olimpiad Specjalnych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskimi itd.
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Zawodnik MATP
W MATP, który jest oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, obowiàzujà zgodne
z przepisami ogólnymi Special Olympics ogólne wymagania do uczestnictwa w Special
Olympics (patrz artyku∏ 1, Oficjalnych Przepisów Sportowych Special Olympics)
takie jak:
• wymagania minimum treningowego, aby braç udzia∏ w zawodach (Dniu Treningowym),
• wymagania wiekowe – minimalny wiek do udzia∏u w Dniu Treningowym – 8 lat,
• wymaganie potwierdzenia, wydanego przez uprawniona w tym kierunku osob´ lub
poradni´, i˝ dany zawodnik jest osobà z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
• wymagania rejestracyjne obowiàzujàce w programie Olimpiad Specjalnych danego
kraju (czyli Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska) wraz ze zgodà lekarza
na udzia∏ w programie MATP.
SEKCJA C – KORZYÂCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MATP
1. Uczestnictwo w Programie Treningu AktywnoÊci Motorycznej Olimpiad Specjalnych motywuje, mobilizuje çwiczàcego i terapeut´ do uzyskiwania wszechstronnych efektów rehabilitacji ruchowej osób ze sprz´˝ona niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i fizycznà.
2. Poprawia koordynacj´ ruchowà, zdolnoÊci poruszania si´ oraz sprawnoÊç fizycznà
uczestników programu.
3. Umo˝liwia osobom z g∏´bokim stopniem niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej lub ze
sprz´˝onà niepe∏nosprawnoÊcià fizycznà i umys∏owà uczestnictwo w ruch Olimpiad
Specjalnych w roli zawodników w Dniu Treningowym.
4. Przygotowuje do uczestnictwa w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych.
5. Stwarza jego uczestnikom mo˝liwoÊç prze˝ywania radoÊci i poczucia dumy ze swoich osiàgni´ç i rozwijania potencjalnych mo˝liwoÊci.
6. Pozwala na podsumowanie pracy terapeuty i zawodnika. Zawodnikowi daje mo˝liwoÊç zademonstrowania swoich osiàgni´ç rodzinom, kolegom oraz widzom.
SEKCJA D — FILOZOFIA PROGRAMU
1. Nie ma wspó∏zawodnictwa
• MATP nie jest programem rywalizacji sportowej, brak jest w nim przepisów ÊciÊle wytyczajàcych przebieg zawodów, nie ma systemu nagradzania za kolejne miejsca.
• Celem programu jest stworzenie mo˝liwoÊci udzia∏u w aktywnoÊci sportowej bez obcià˝ania jego uczestników przestrzeganiem szczegó∏owych przepisów i koniecznoÊci
wspó∏zawodnictwa.
• Poniewa˝ rywalizacja nie jest najwa˝niejsza, zawodnicy mogà wykorzystywaç zaadaptowany do ich potrzeb sprz´t, pomoc terapeuty i dostosowywaç przepisy tak by po-
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zwoli∏y one uczestnikowi braç udzia∏ w aktywnoÊciach programu i maksymalnie zademonstrowaç swoje mo˝liwoÊci.
• W programie jest mo˝liwoÊç organizacji zmodyfikowanych wyÊcigów i sztafet. Jednak celem tych konkurencji jest stworzenie zawodnikom zabawy, a nie wskazanie zwyci´zcy.
2. Dostosowany do wieku
• Pomoc terapeuty w wyborze konkurencji i dyscypliny sportu charakterystycznej dla
danego wieku, ale jednoczeÊnie uwzgl´dniajàcej funkcjonalne mo˝liwoÊci zawodnika,
• Respektowanie wieku zawodnika w nawiàzywaniu z nim kontaktu.
• Wybór dyscyplin sportu i konkurencji dostosowanych do wieku uczestnika umo˝liwia
mu kontakt i akceptacj´ w jego w grupie rówieÊników.
3. Funkcjonalny
• Kszta∏towanie umiej´tnoÊci, które b´dà wykorzystywane w codziennym ˝yciu.
• Nauczanie takich aktywnoÊci ruchowych, które uczestnik b´dzie chcia∏ i móg∏ samodzielnie wykorzystywaç w przysz∏oÊci: nale˝y uwzgl´dniç dost´pnoÊç sprz´tu, zami∏owania uczestnika, wp∏yw grupy /rodziny/ w której przebywa.
4. Integracja
• W programie MATP dà˝ymy do maksymalnej integracji uczestnika programu z jego
kolegami, rówieÊnikami, otoczeniem poprzez w∏àczanie go do udzia∏u w rekreacji,
organizacj´ zaj´ç na ogólnodost´pnych obiektach sportowych i rekreacyjnych,
na których odbywajà si´ zaj´cia, treningi dla innych grup, korzystanie ze strojów
i sprz´tu sportowego.
5. Cz´Êciowe uczestnictwo
• Aby uczestnicy mogli braç udzia∏ w programie mogà korzystaç z ró˝norodnych pomocy, u∏atwiajàcych wykonanie ruchu np: aparat utrzymujàce g∏ow´, koƒczyny w odpowiednim ustawieniu, pomoc trenera oraz wykorzystywanie zaadaptowanego sprz´tu
/np: pi∏ki ró˝nych kszta∏tów i wielkoÊci, itd/.
• Cz´Êciowe uczestnictwo to cz´Êç filozofii Programu, która najwyraêniej ró˝nicuje
MATP od oficjalnego programu sportowego Olimpiad Specjalnych. Wg. regulaminów
sportowych Special Olympics zawodnik musi przestrzegaç przepisy i wykonywaç ruch
ca∏kowicie samodzielnie. Regu∏y te nie dotyczà konkurencji Programu Treningu AktywnoÊci Motorycznej
6. Zabawa – zabawa, emocje i radoÊç motywujà do wysi∏ku.
Nawiàzanie Programu Treningu AktywnoÊci Motorycznej do oficjalnych dyscyplin
sportu Olimpiad Specjalnych
Konkurencje programu MATP zosta∏y tak wybrane by nawiàzywa∏y do 7 rodzajów aktywnoÊci. Ka˝da z nich nawiàzuje do konkretnej dyscypliny lub aktywnoÊci oficjalnego
programu sportowego Olimpiad Specjalnych.
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Rodzaj aktywnoÊci ruchowych. ................................ dyscyplina sportowa
1. rozwój ruchów zamierzonych ........................ nawiàzanie do gimnastyki
2. zr´cznoÊç, zwinnoÊç...................................... nawiàzanie do lekkiej atletyki
3. celnoÊç .......................................................... nawiàzanie do gier zespo∏owych
4. kopni´cie ........................................................ nawiàzuje do pi∏ki no˝nej
5. jazda na wózku inwalidzkim............................ nawiàzanie do lekkiej atletyki
6. jazda na wózku z nap´dem elektrycznym ...... nawiàzanie do lekkiej atletyki
7. konkurencje w Êrodowisku wodnym .............. nawiàzanie do p∏ywania
SEKCJA E – KONKURENCJE DNIA TRENINGOWEGO MATP
Wynikajà z podzia∏u na 7 grup aktywnoÊci i powinny byç zawsze powiàzane ze sportem,
a nie od niego odizolowane. Nauczanie tych konkurencji powinno byç zgodne z kolejnymi
fazami rozwoju psychoruchowego dziecka /zbli˝onymi do faz neurofizjologicznego rozwoju dziecka zdrowego/. Tak wi´c sà konkurencje najprostsze czyli unoszenie g∏owy, podpór, obroty i kl´k oraz trudniejsze: lokomocja dwuno˝na, rzuty i chwyty. Uwzgl´dniono oddzielne konkurencje i adaptacje dla osób nie chodzàcych, korzystajàcych z wózków.
Rodzaj aktywnoÊci i powiàzanie z konkurencjami proponowanymi w ramach Dnia Treningowego MATP:
1. rozwój ruchów zamierzonych /nawiàzanie do gimnastyki/
konkurencje Dnia Treningowego: unoszenie g∏owy, podpór, przetoczenia, pe∏zanie,
pokonanie nierównego pod∏o˝a, przechodzenie do kl´ku, przechodzenie przez tunel,
pokonanie ∏aweczki gimnastycznej, ∏aweczka – równowa˝nia, skok, skok z wykorzystaniem odskoczni
2. zr´cznoÊç, zwinnoÊç /nawiàzanie do lekkiej atletyki/ – rzut pi∏eczkà palantowà, zbieranie przedmiotów, chwyt i rzut,
3. celnoÊç /nawiàzanie do gier zespo∏owych/ trafienie w pi∏eczk´, rzut pi∏eczkà do celu,
kr´gle, toczenie pi∏ki, nak∏adanie kó∏ek na stojak
4. kopni´cie /nawiàzuje do pi∏ki no˝nej/ strza∏ na bramk´, przekopanie pi∏ki
nad przeszkodà
5. wózki inwalidzkie /nawiàzanie do lekkiej atletyki/
6. wózki z nap´dem elektrycznym /nawiàzanie do la/ pokonanie dystansu 5m, slalom 5m
7. konkurencje w Êrodowisku wodnym – nawiàzanie do p∏ywania
Urozmaiceniem zaj´ç programu Treningu AktywnoÊci Motorycznej sà zmodyfikowane gry
i zabawy ruchowe w grupie. Ich celem nie jest wy∏onienie zwyci´zcy, ale dostarczenie zawodnikom okazji nauczania wspó∏pracy z zespo∏em, prze˝ywania wspólnych emocji i radoÊci.
Celem ostatecznym uczestnictwa w programie MATP jest umo˝liwienie zawodnikowi
uczestnictwa w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych w konkurencjach
dla zawodników o najni˝szych mo˝liwoÊciach, z przestrzeganiem wszystkich przepisów
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i zasad zawodów: wspó∏zawodnictwa, grup sprawnoÊciowych, samodzielnoÊci w wykonywaniu ruchu, dekoracja zgodna z regu∏ami Olimpiad Specjalnych. Przyk∏ady konkurencji w oficjalnych zawodach Olimpiad Specjalnych dla osób o najni˝szej sprawnoÊci
sà podane w przepisach ka˝dej dyscypliny a sà to: w lekkiej atletyce np: rzut pi∏eczka
palantowa, skok w dal z miejsca, chód z asystà 25m, w gimnastyce – konkurencje
w poziomie A, w p∏ywaniu – 10m z asystà, 15m chód po dnie, w grach zespo∏owych
próby sprawnoÊciowe np.: indywidualnego konkursu sprawnoÊci w pi∏ce no˝nej.
SEKCJA F – DZIE¡ TRENINGOWY
Wszystkie konkurencje /czynnoÊci ruchowe/ Dnia Treningowego Programu AktywnoÊci
Motorycznej w Olimpiadach Specjalnych odbywajà si´ na trzech poziomach trudnoÊci.
Uczestnik Dnia Treningowego mo˝e wykonywaç kolejne próby na dowolnie wybranym
poziomie trudnoÊci. Dobór stopnia trudnoÊci powinien pozwoliç zawodnikowi na zademonstrowanie swoich maksymalnych mo˝liwoÊci.
POZIOMY TRUDNOÂCI
• Poziom I – na tym poziomie czynnoÊç ruchowa mo˝e byç wykonywana z pomocà fizycznà terapeuty, z jego s∏ownà pomocà, przy wykorzystaniu dodatkowych przyrzàdów, zaadoptowanego sprz´tu,
• Poziom II – na II poziomie dopuszczalna jest jedynie pomoc s∏owna prowadzàcego,
• Poziom III – na poziomie III uczestnik ca∏kowicie samodzielnie prezentuje wykonanie
czynnoÊci ruchowe, mo˝e jedynie wykorzystywaç dostosowany sprz´t.
UCZESTNICTWO
• Warunkiem uczestnictwa w Dniu Treningowym jest udzia∏ w systematycznie prowadzonych zaj´ciach ruchowych i çwiczeniach fizycznych, których celem jest zapewnienie zawodnikowi wszechstronnego rozwoju i opanowanie trudnoÊci wymaganych czynnoÊci ruchowych w stopniu maksymalnym do osiàgni´cia na danym
etapie usprawniania ruchowego.
• Ka˝dy uczestnik mo˝e braç udzia∏ w dowolnej /ale okreÊlonej regulaminem/ liczbie
konkurencji. Jego osiàgni´cia b´dà zapisane na specjalnej karcie uczestnictwa w Dniu
Treningowym. Pozwoli to na porównywanie osiàgni´ç uczestnika Dnia Treningowego
na kolejnych etapach rehabilitacji ruchowej.
NAGRODY
Ka˝dy zawodnik po zakoƒczeniu wszystkich konkurencji Dnia Treningowego otrzymuje Medal Uczestnictwa w Dniu Treningowym, mo˝e byç równie˝ nagradzany dodatkowo Dyplomem Olimpiad Specjalnych. Bardzo wa˝ne jest równie˝ nagrodzenie zawodnika za jego wysi∏ek po ka˝dej wykonanej przez niego konkurencji: np.: plakietkà,
znaczkiem itp. Wr´czenie tej nagrody powinno nastàpiç bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
konkurencji i powinno mieç równie˝ uroczystà opraw´. Tradycyjnie jak na innych zawodach Olimpiad Specjalnych uczestnicy mogà otrzymywaç jednakowe dla wszystkich, pamiàtkowe, drobne upominki.
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Konkurencje Dnia Treningowego na sali gimnastycznej
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Unoszenie g∏owy – z pozycji le˝enia przodem uniesienie i utrzymanie g∏owy.
Podpór – z pozycji le˝enia przodem przejÊç do podporu oburàcz.
Przetoczenie – z pozycji le˝enia ty∏em wykonanie obrotu do le˝enia przodem
Obroty – pozycji le˝enia ty∏em wykonanie kolejno przetoczenia do le˝enia przodem, a nast´pnie
do le˝enia ty∏em / 3 obroty/.
Pe∏zanie/Czo∏ganie – pokonanie dystansu w le˝eniu przodem,
Pokonanie nierównego pod∏o˝a – d∏ugi chodnik / materace, mata/ pod którym u∏o˝one sà przeszkody tworzàce wypuk∏oÊci i nierównoÊci pod∏o˝a o ró˝nym kszta∏cie i mi´kkoÊci, çwiczenie polega na pokonaniu toru przeszkód w dowolny sposób: czo∏gajàc si´ na brzuchu, czworakujàc,
w pozycji stojàcej.
Przechodzenie przez tunel – tunel z materia∏u z wejÊciem i wyjÊciem podtrzymywanym przez
obs∏ug´ o d∏ugoÊci ok. 2 m. pokonanie odleg∏oÊci dowolnym sposobem.
Pokonanie ∏aweczki gimnastycznej – 2 ∏aweczki gimnastyczne z∏àczone, zabezpieczone pod∏o˝e wokó∏ ∏aweczek materacami gimnastycznymi. Próba polega na pokonaniu ∏aweczki przeciàgajàc si´ po ∏aweczce w le˝eniu przodem /na kocyku/ jedynie przy pomocy koƒczyn górnych.
¸aweczka – równowa˝nia – próba polega na przejÊciu po ∏aweczce gimnastycznej w pozycji stojàcej.
Rzut pi∏eczkà palantowà /tenisowà/ – z dowolnej pozycji – postawa stojàca, siad na wózku – wykonanie rzutu jednoràcz w przód, mo˝liwe zastosowanie innych przedmiotów np: woreczek, pi∏ka
Rzut pi∏eczkà palantowà /tenisowà/ do celu – z dowolnej pozycji wykonanie rzutu do celu /obr´cz le˝àca na pod∏odze, pojemnik/, mo˝liwe zastosowanie innych przedmiotów np: woreczek,
pi∏ka mi´kka.
Zbieranie przedmiotów – do pojemnika zbieranie przedmiotów o ró˝nym kszta∏cie i wielkoÊci
– pi∏eczki tenisowe, tenisa sto∏owego, d∏ugopis, moneta, itp.
Toczenie pi∏ki – w siadzie rozkrocznym wypchni´cie pi∏ki oburàcz, ew. w pozycji le˝enia przodem
wypchni´cie pi∏ki oburàcz sprzed klatki piersiowej, dla osób na wózkach pi∏ka /mo˝liwy mniejszy
rozmiar/ na blacie sto∏u na wysokoÊci pasa.
Chwyt i rzut – chwyt pi∏ki rzuconej przez wspó∏çwiczàcego i rzut oburàcz sprzed klatki piersiowej
Kr´gle – toczenie pi∏ki dowolnym sposobem do kr´gli. Dla osób na wózkach – kr´gle na stole.
Przechodzenie do kl´ku – z dowolnej pozycji przejÊcie do kl´ku prostego obunó˝.
Trafienie kijem palantowym/ew d∏onià/ w podwieszonà pi∏eczk´ – dowolnej wielkoÊci sprz´t,
pi∏ka podwieszona
Nak∏adanie kó∏ek na stojak – stojak ró˝nej wielkoÊci, kó∏ka ró˝nych wielkoÊci
Strza∏ na bramk´ – wykonanie kopni´cia pi∏ki nogà w kierunku bramki.
Przekopanie pi∏ki nad przeszkodà – wykonanie kopni´cia pi∏ki nogà z pozycji stojàcej tak by
przelecia∏a ponad ∏aweczkà.
Dystans 5 m – pokonanie dystansu 5m na wózku inwalidzkim lub przy pomocy innego sprz´tu
– kule, balkonik
Pokonanie przeszkód – na dystansie 2 metrów ustawione 3 poprzeczne przeszkody o wysokoÊci do 10 cm, nad którymi zawodnik przechodzi nie dotykajàc ich.
Skok – 3 obr´cze umieszczone na pod∏o˝u. Postawienie nogi prawej /lub lewej/ w obr´czy 1, postawienie drugiej nogi w obr´czy 2, wykonanie naskoku obunó˝ do obr´czy nr. 3.
Skok z wykorzystaniem odskoczni – próba polega na wykonaniu odbicia i zeskoku z odskoczni. Z postawy stojàcej na odskoczni wykonanie odbicia z làdowaniem obunó˝ na materacu gimnastycznym.
Slalom na 5m – pokonanie dystansu 5m pomi´dzy 3 pacho∏kami na wózku inwalidzkim lub
przy pomocy innego sprz´tu – kule,

Konkurencje Dnia Treningowego w Êrodowisku wodnym
26. Pokonanie w wodzie dystansu 5m – przejÊcie po dnie p∏ywalni z asekuracjà opiekuna lub (i) ze
sprz´tem pneumatycznym
27. Przep∏yni´cie dystansu 5m – przep∏yni´cie odcinka 5 metrów w dowolny sposób z asekuracjà
opiekuna lub (i) ze sprz´tem pneumatycznym.
28. Zanurzenie g∏owy – zanurzenie g∏owy pod powierzchni´ wody.
29. Le˝enie ty∏em – z pozycji stojàcej wodzie przyj´cie pozycji le˝enia ty∏em na wodzie
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