ZA¸ÑCZNIK 3
SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS™)
SEKCJA A – DEFINICJA SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH
Sporty zunifikowane sà oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, który ∏àczy
w przybli˝eniu równà liczb´ osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà (zawodników
Olimpiad Specjalnych) z rówieÊnikami bez niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej (partnerzy)
w dru˝ynach sportowych, na treningach i zawodach.
Program sportów zunifikowanych przynosi najlepsze rezultaty wówczas gdy zawodnicy
oraz ich partnerzy dobierani sà ze wzgl´du na ich sprawnoÊç i wiek. W zale˝noÊci
od dyscypliny sportu lub konkurencji, w których realizowany jest program sportów zunifikowanych, jest mo˝liwe zró˝nicowanie umiej´tnoÊci, podobnie nale˝y uwzgl´dniaç
kwestie wieku zawodników i partnerów (patrz dane w tabeli w Sekcji F).
Konkurencje w ramach programu sportów zunifikowanych sà podane w ramach dyscyplin w Oficjalnych Przepisach Sportowych Special Olympics.
• Sporty zunifikowane poszerzajà gam´ mo˝liwoÊci jakà dajà Olimpiady Specjalne zawodnikom i partnerom, którzy znajdà w sportach zunifikowanych nowe wyzwania.
• Sporty zunifikowane pomagajà w integracji, zmniejszajà bariery, które latami oddziela∏y ludzi z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà od innych.
• Sporty zunifikowane dajà cennà mo˝liwoÊç uczestnictwa w aktywnoÊci ruchowej dla tych,
którzy nie sà obecnie zaanga˝owani w Olimpiady Specjalne lub inne programy sportowe.
• Program sportów zunifikowanych zosta∏ stworzony i rozwini´ty poprzez Olimpiady
Specjalne a˝eby spopularyzowaç ogólnà misj´ Olimpiad Specjalnych.
W ca∏ym tekÊcie za∏àcznika sà odnoÊniki do ZAWODNIKÓW (osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà) i PARTNERÓW (osób bez niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej). Te okreÊlenia sà konieczne do rozró˝nienia obu grup w teoretycznych
rozwa˝aniach w tej publikacji. Jednak˝e nie nale˝y zach´caç do odr´bnego okreÊlania tych grup i zalecane jest, aby wszystkich uczestników okreÊlono jako
cz∏onków dru˝yny (zawodników).
SEKCJA B – FILOZOFIA PROGRAMU
Dru˝yny w sportach zunifikowanych muszà byç dobrane sà w taki sposób, aby zapewniç
wszystkim jej uczestnikom takie mo˝liwoÊci w zakresie treningu i wspó∏zawodnictwa, które ich motywujà i w pe∏ni anga˝ujà. Taki dobór dru˝yny prowadzi wszystkich jej cz∏onków
do doskonalenia w zakresie uprawianej dyscypliny sportu, podniesienia poziomu zadowolenia ze swojej osoby, a wszystkim uczestnikom dru˝yny zapewnia uzyskanie równego
statusu oraz przyczynia si´ do nawiàzywania nowych przyjaêni.
Motto sportów zunifikowanych brzmi: „Podczas zawodów jesteÊmy cz∏onkami tej
samej dru˝yny; po zawodach jesteÊmy przyjació∏mi”
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SEKCJA C – CELE
Koncepcja programu sportów zunifikowanych stanowi rozszerzenie celów Special
Olympics o kontakty z pe∏nosprawnymi rówieÊnikami, cz∏onkami rodzin, kolegami ze
szkó∏ integracyjnych, na gruncie treningów i zawodów sportowych. Stworzono ten program w nast´pujàcych celach aby:
1. Skoncentrowaç dzia∏anie zawodników „z” i „bez” niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na wspólne rozwijanie umiej´tnoÊci sportowych poprzez gr´ w jednej
dru˝ynie, wspólnà rywalizacj´.
2. Umo˝liwiç zapewnienie atrakcyjnej mo˝liwoÊci sp´dzania czasu osobom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, które aktualnie nie sà jeszcze zaanga˝owane
w programie Special Olympics, a szczególnie z lekkà niepe∏nosprawnoÊcià,
w takich spo∏ecznoÊciach lokalnych, w których nie ma odpowiedniej liczby osób
z niepe∏nosprawnoÊcià do stworzenia dru˝yny, do przeprowadzenia rywalizacji.
3. Przygotowaç bardziej sprawne osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
do uczestnictwa w rozgrywkach regularnych dru˝yn szkolnych i klubów sportowych.
4. Zwi´kszaç ÊwiadomoÊç publicznà na temat mo˝liwoÊci fizycznych oraz ducha
sportowego osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
5. Rozwijaç przyjaênie pomi´dzy osobami z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
i w normie intelektualnej.
6. Podwy˝szaç poziom samooceny i poczucia w∏asnej wartoÊci u osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
SEKCJA D – ZASADY SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH
Cele sportów zunifikowanych sà osiàgane tylko wówczas gdy zastosowane b´dà nast´pujàce zasady:
• Zasada gotowoÊci i bezpieczeƒstwa – uczestnicy powinni posiadaç taki poziom
umiej´tnoÊci do wspó∏pracy w ramach dru˝yny sportów zunifikowanych, w wyniku której nie powstanie ˝adne niebezpieczeƒstwo kontuzji, lub doznania urazów
• Zasada wyrównanego sk∏adu dru˝yny – wszyscy cz∏onkowie dru˝yny sportów zunifikowanych (zawodnicy Olimpiad Specjalnych i ich partnerzy) powinni byç w zbli˝onym
wieku oraz posiadaç podobne mo˝liwoÊci (istnieje mo˝liwoÊç zró˝nicowania w niektórych dyscyplinach – patrz tabela w Sekcji F). Podstawowym za∏o˝eniem sportów
zunifikowanych jest to, ˝e ka˝dy cz∏onek dru˝yny powinien posiadaç takie umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci, aby móc wnieÊç taki sam wk∏ad do osiàgni´ç swojej dru˝yny.
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• Zasada prowadzenia dru˝yny przez trenera – dru˝yny sportów zunifikowanych
powinny trenowaç pod opiekà wyszkolonego trenera, zaznajomionego z zasadami sportów zunifikowanych oraz z przepisami, strategiami i wymaganiami treningowymi danej dyscypliny sportu.
• Przepisy – Wszystkie zawody w ramach sportów zunifikowanych powinny byç
przeprowadzane zgodnie z obowiàzujàcymi Oficjalnymi Przepisami Sportowymi
Special Olympics, z zaanga˝owaniem wykwalifikowanych s´dziów.
• Zasada treningu i wspó∏zawodnictwa – Wszyscy cz∏onkowie dru˝yny sportów
zunifikowanych powinni odbyç co najmniej oÊmiotygodniowe przygotowanie treningowe (çwiczenia, wspó∏zawodnictwo na treningu) przed zawodami regionalnymi i ogólnopolskimi
SEKCJA E – SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW I OGÓLNE PRZEPISY
SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH
• Wszelkie zasady i przepisy w Olimpiadach Specjalnych stosujà si´ w sposób
równy do zawodników, jak i do partnerów.
• Zawody odbywajà si´ zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special
Olympics. Szczegó∏owe przepisy dotyczàce sportów zunifikowanych (takie jak
wymagana do zawodów liczba zawodników oraz partnerów) zawarte sà w ramach przepisów dotyczàcych ka˝dej dyscypliny sportu.
• Poszczególne dru˝yny sportów zunifikowanych b´dà rywalizowa∏y w czasie zawodów wraz z innymi dru˝ynami sportów zunifikowanych zgodnie z ustalonymi
procedurami dotyczàcymi podzia∏u na grupy w Olimpiadach Specjalnych
(uwzgl´dniajàc kategorie wiekowe i poziom sprawnoÊci).
• W sportach zunifikowanych stosuje si´ oficjalne nagrody Olimpiad Specjalnych
tak jak w innych zawodach Olimpiad Specjalnych. Sà one przekazywane zarówno zawodnikom jak i partnerom w zgodzie z ustanowionymi procedurami wr´czania nagród okreÊlonymi w Oficjalnych Przepisach Sportowych Special Olympics.
• Pe∏ne zaanga˝owanie wszystkich cz∏onków dru˝yny – zespó∏ zunifikowany musi
byç tak zorganizowany, aby wszyscy zawodnicy tworzàcy dru˝yn´ (zawodnicy,
partnerzy) byli w pe∏ni zaanga˝owani w grze. Zespó∏, który zdaniem cz∏onków
Komisji Regulaminowej w trakcie zawodów minimalizuje lub nie anga˝uje wszystkich zawodników, powinien byç zdyskwalifikowany i mo˝e byç odsuni´ty od dalszych rozgrywek. W takim przypadku otrzymuje wstà˝k´ uczestnictwa.
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Przyk∏ady ∏amania przepisu o pe∏nym zaanga˝owaniu wszystkich cz∏onków dru˝yny:
– w koszykówce – gdy specjalni partnerzy zdobywajà wi´cej ni˝ 80% punktów,
– pi∏ce no˝nej – gdy specjalni partnerzy sà jedynymi, którzy sà w posiadaniu
pi∏ki w sytuacjach bramkowych,
– zawsze gdy partnerzy zachowujà si´ na boisku bardziej jak trenerzy
ni˝ „wspó∏gracze”,
– zawsze wtedy, gdy specjalni partnerzy kontrolujà wi´kszoÊç gry w krytycznych momentach meczu,
– zawsze, gdy specjalni partnerzy nie trenujà i çwiczà regularnie ze specjalnymi sportowcami i pokazujà si´ na dzieƒ lub w dniu zawodów,
– zawsze gdy specjalni partnerzy muszà zdecydowanie obni˝yç swój poziom
gry aby nie zdominowaç gry,
– zawsze gdy wszyscy specjalni sportowcy sà lepsi lub wszyscy sà gorsi
od specjalnych partnerów.
• W sportach zunifikowanych nie mo˝e uczestniczyç osoba, która jednoczeÊnie
bierze udzia∏ w rozgrywkach sportu regularnego w danej dyscyplinie, w jakiejkolwiek lidze lokalnej, regionalnej czy innej.
SEKCJA F – DOBÓR CZ¸ONKÓW DRU˚YNY
Kluczowà sprawà w pomyÊlnym stworzeniu dru˝yny sportów zunifikowanych jest w∏aÊciwie przeprowadzony wybór cz∏onków dru˝yny (zawodników specjalnych oraz partnerów
specjalnych). Poni˝ej przedstawiamy g∏ówne zagadnienia zwiàzane z tym tematem.
1. Tworzenie dru˝yny pod wzgl´dem poziomu sprawnoÊç i umiej´tnoÊci – dru˝yny sportów zunifikowanych funkcjonujà najlepiej wówczas gdy wszyscy
cz∏onkowie dru˝yny posiadajà podobne umiej´tnoÊci sportowe. Partnerzy posiadajàcy zdolnoÊci o wiele przewy˝szajàce zdolnoÊci innych cz∏onków dru˝yny stajà si´ albo osobami przejmujàcymi kontrol´ nad rozgrywkà, albo stajà si´ czynnikiem powodujàcym przystosowanie si´ innych cz∏onków poprzez
unikanie wspó∏zawodniczenia z ich mo˝liwoÊciami. W obydwu sytuacjach, cele wzajemnej wspó∏pracy oraz pracy zespo∏owej nie zostajà w pe∏ni zrealizowane a ca∏a dru˝yna pozbawiona doÊwiadczenia rzeczywistego wspó∏zawodnictwa. W niektórych dyscyplinach, ze wzgl´du na trudnoÊci w tworzeniu dru˝yn jest dopuszczalne zró˝nicowanie poziomu sprawnoÊci (patrz dane w tabeli), ale nawet w tych dyscyplinach jednakowy poziom sprawnoÊci cz∏onków
dru˝yny jest preferowany.
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2. Tworzenie dru˝yny ze wzgl´du na wiek – Wszyscy cz∏onkowie dru˝yny powinni
byç w zbli˝onym wieku. Dla uczestników w wieku 21 lat i poni˝ej ró˝nica wiekowa nie powinna przekraczaç przedzia∏u 3-5 lat, a dla zawodników w wieku 22
lat i powy˝ej, taka ró˝nica powinna zamykaç si´ w przedziale 10-15 lat. W niektórych dyscyplinach, ze wzgl´du na trudnoÊci w tworzeniu dru˝yn jest dopuszczalne zró˝nicowanie poziomu wiekowego (patrz dane w tabeli poni˝ej), ale nawet w tych dyscyplinach jednakowy wiek cz∏onków dru˝yny jest preferowany.
3. GotowoÊç – Wszyscy cz∏onkowie dru˝yny powinni posiadaç umiej´tnoÊci pozwalajàce im na podejmowanie wspó∏zawodnictwa w danej dyscyplinie sportu.
Nie ka˝dy zawodnik posiada umiej´tnoÊci umo˝liwiajàce mu uczestniczenie
w dru˝ynie sportów zunifikowanych. Bycie cz∏onkiem dru˝yny sportowej wymaga zrozumienia idei pracy zespo∏owej, strategii, taktyki oraz zasad dzia∏ania zespo∏owego, jak te˝ posiadania umiej´tnoÊci niezb´dnych do pomyÊlnego
wspó∏zawodnictwa w danej dyscyplinie sportu.
4. Równy status cz∏onków zespo∏u – Wszyscy cz∏onkowie dru˝yny powinni mieç
podobny status. Partnerom nie powinno si´ sugerowaç przejmowania inicjatywy oraz nie powinno przekazywaç si´ im roli „trenera”. Zawodnicy powinni byç
uwa˝ani za cz∏onków dru˝yny, którzy pracujà wspólnie aby osiàgnàç cele stojàce przed dru˝ynà. Majàc na uwadze ten równy status, nie zaleca si´ wprowadzania rodziców bàdê cz∏onków personelu do dru˝yny w charakterze jej cz∏onków, jako ˝e osoby te sà postrzegane jako autorytety przez wszystkich innych
cz∏onków dru˝yny. Co wi´cej, nie zaleca si´ trenerom wprowadzania ˝adnych
osób, które w poprzedzajàcym, pi´cioletnim okresie bra∏y ju˝ udzia∏ we wspó∏zawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie. Nie poleca si´ równie˝ trenerom
dokonywania wyboru cz∏onków dru˝yny reprezentacyjnej o wysokim poziomie.
Osoby te mog∏yby z powodzeniem spe∏niaç rol´ trenerów.
5. Aktywizowanie i tworzenie dru˝yny w oparciu o szerokà podstaw´ – dru˝yny
sportów zunifikowanych stwarzajà mo˝liwoÊç wyboru dla tych zawodników
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, którzy zostali wczeÊniej wy∏àczeni
z uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Jednostki z nieznacznà niepe∏nosprawnoÊcià intelektualna, funkcjonujàce w strukturach spo∏ecznych lub w systemach szkolnych mogà byç idealnymi kandydatami na cz∏onków dru˝yn sportów zunifikowanych. Istnieje równie˝ ogromna liczba osób bez niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej, które zosta∏y odsuni´te od mo˝liwoÊci uprawiania czynnego, zorganizowanego sportu. Takie osoby stanowià wyÊmienitych kandydatów
na partnerów i powinny byç wprowadzane do dru˝yn jako partnerzy.
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SPECIAL OLYMPICS UNIFIED SPORTS™
Specyficzne wymagania sportowe
Jednakowy
wiek

Sk∏ad liczbowy dru˝yny
zunifikowanej i proporcje
zawodnicy, partnerzy

Jednakowe
umiej´tnoÊci

W = Wymagane W = Wymagane
P = Preferowane P = Preferowane

Liczba
zawodników

Liczba
partnerów

Gry zespo∏owe
W
W
W
W
W
W
W

W
W
W
W
W
W
W

3
3
6
5
4
3
3

2
2
5
5
3
3
3

Za∏oga 2 osobowa
Za∏oga 3 osobowa
Gry podwójne
Gry podwójne

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
P
P
P
P
P
P
P
P
W
W

1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Sztafety

W

W

2

2

Sztafety

W

W

2

2

Koszykówka
Pi∏ka no˝na 5 osobowe dru˝uny
Pi∏ka no˝na 11 osobowe dru˝uny
Softball
Pi∏ka r´czna
Siatkówka
Hokej halowy

Sporty indywidualne
Badminton
Bocce
Bocce
Bowling
Bowling
Kolarstwo
Golf
˚eglarstwo
˚eglarstwo
Tenis sto∏owy
Tenis

Gry podwójne
Gry podwójne
Dru˝yna
Gry podwójne
Dru˝yna
Tandem jazda na czas

SEKCJA G - SK¸AD DRU˚YNY
Kluczem do sukcesu zespo∏u zunifikowanego jest odpowiedni dobór cz∏onków dru˝yny.
Zilustrowano tu 5 modeli kompozycji zespo∏u zunifikowanego.
Homogeniniczna

Poziom mo˝liwoÊci

Wysoki

-

P1

Z1
P2

P3
Z2
P4

Z3

Z4

P5
Z5

Niski

PARTNERZY
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ZAWODNICY

Uwaga: Sk∏ad jest odpowiedni, gdy˝ specjalni zawodnicy majà umiej´tnoÊci zbli˝one
do partnerów. Nawet najs∏absi specjalni sportowcy mogà uczestniczyç bez wi´kszych
problemów w grze zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

Mieszana

Poziom mo˝liwoÊci

Wysoki

-

P1

Z1
P3
P4

Z3

P2

Z4
P5

Z2

Z5

Niski

PARTNERZY

ZAWODNICY

Uwaga: Sk∏ad jest odpowiedni, gdy˝ specjalni zawodnicy majà umiej´tnoÊci zbli˝one
do partnerów. Nawet najs∏absi specjalni sportowcy mogà uczestniczyç bez wi´kszych
problemów w grze zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

Z dominujàcym zawodnikiem

Poziom mo˝liwoÊci

Wysoki

-

P1

P2

P3

Z1
P4

Z2
P5

Z3
Z4
Z5

Niski

PARTNERZY

ZAWODNICY

Uwaga: Ten model jest do przyj´cia tylko wówczas, gdy partner P1 rozumie sens (ide´)
sportów zunifikowanych i jest w stanie dostosowaç si´ do gry, tak aby jej w pe∏ni nie
kontrolowaç. Taka dru˝yna nie mo˝e w tym sk∏adzie braç udzia∏u w zawodach sportów
zunifikowanych. Jest to koncepcja jedynie dopuszczalna do etapu treningowego.
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Zró˝nicowana (treningowa)

Poziom mo˝liwoÊci

Wysoki

-

P1
P2

P3
P4
P5

Z1
Z2
Z3
Z4

Z5

Niski

PARTNERZY

ZAWODNICY

Uwaga: Ten zespó∏ nie jest odpowiedni do uczestnictwa w sportach zunifikowanych.
Wszyscy partnerzy majà mo˝liwoÊci przewy˝szajàce specjalnych sportowców i muszà
si´ przystosowaç w sposób znaczny do gry, aby osoby z niepe∏nosprawnoÊcià te˝ mog∏y w niej uczestniczyç. Ten model jest bardzo korzystny dla potrzeb treningowych.
Z zawodnikiem o niskim poziomie mo˝liwoÊci

Poziom mo˝liwoÊci

Wysoki

-

P1
P2

P3

Z1
P4

Z3
P5
Z4
Z2
Z5

Niski

PARTNERZY

ZAWODNICY

Uwaga: Je˝eli zawodnik Z5 posiada pewne umiej´tnoÊci sportowe lecz ma ogólnie ni˝szà sprawnoÊç od pozosta∏ych kolegów, to taki model jest do przyj´cia wtedy, gdy zawodnik Z5 jest w∏àczany do sytuacji, którym podo∏a. Je˝eli takich umiej´tnoÊci nie posiada, to ani on, ani dru˝yna, nie zyskajà ˝adnych korzyÊci.
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