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Rusza XIII Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych w Rudzie
Śląskiej!
6 i 7 października sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną z prawie 15 Klubów
Olimpiad Specjalnych z Oddziałów Regionalnych: Śląskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie-Konin
i Opolskie będzie rywalizowało o medale! Zawody będą rozgrywane aż na 6 kortach do
bocce, rozstawionych w hali MOSiR w Rudzie Śląskiej.
„W zawodach bierze udział aż 96 zawodników z kilku regionów. To duże przedsięwzięcie pod
względem sportowym, ale także logistycznym i operacyjnym. Wszystko jest zorganizowane w
zgodzie z obowiązującym reżimem sanitarnym, tak by zawodnicy wyjechali z Rudy Śląskiej
zdrowi i szczęśliwi z osiągniętych wyników sportowych” powiedział Dariusz Wosz,
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zawodów, a także Dyrektor Regionalny Olimpiad
Specjalnych Śląskie.
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Bocce to pochodząca z Włoch gra przypominająca angielską grę w kule (lawn bowls). Do
rozgrywania zawodów w ramach tej dyscypliny używane są kule w czerwonym i zielonym
kolorze. Rywalizujący ze sobą zawodnicy mogą startować indywidualnie, w deblu lub w
czteroosobowych zespołach. Celem graczy jest potoczenie kuli tak, by znalazła się jak najbliżej
tzw. palliny - białej kulki, którą wprowadza się do gry na początku meczu.

Rozgrywka może toczyć się na różnych rodzajach nawierzchni, w zależności od możliwości
organizatora zawodów (np. sztuczna trawa, specjalna wykładzina). Wszystkie wykorzystywane
rodzaje nawierzchni nazywane są w tej dyscyplinie kortem.
„Bocce to znakomity sport dla każdego – nie tylko dla zawodników Olimpiad Specjalnych. W
różne odmiany tej gry na świecie, nazywanej bule, boccia i inne grają osoby w różnym wieku,
o bardzo zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. To forma rozrywki,
wspólnego spędzania czasu. Sport, w czasie którego można nawiązać i zacieśnić relacje
społeczne, jest czas na rozmowę czy pokibicowanie innym zawodnikom. Dodatkowo jest to gra
wymagająca strategicznego myślenia i współdziałania w drużynie, dlatego znakomicie działa
rehabilitacyjnie na sportowców Olimpiad Specjalnych” powiedziała Joanna Styczeń-Lasocka,
Dyrektor Generalna Olimpiad Specjalnych Polska.
W bocce naprawdę może grać każdy. Warto wspomnieć, że to właśnie w bocce w ubiegłym
roku grały z zawodnikami Olimpiad Specjalnych Polska Małżonki Prezydentów Polski i Litwy
Agata Kornhauser-Duda i Diana Nausėdienė, podczas pierwszej wizyty Prezydenta Republiki
Litwy w Warszawie.
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Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON i Ministerstwa Sportu, wspierany przez
Sponsora Strategicznego Olimpiad Specjalnych Tauron Polska Energia oraz Sponsora
Głównego Huawei Polska.

***
Olimpiady Specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie – obok Igrzysk
Olimpijskich i Paraolimpiady – ruchem sportowym, dedykowanym osobom z niepełnosprawnością
intelektualną. Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad 5,3 miliona sportowców reprezentujących 32
dyscypliny sportowe z ponad 190 krajów. Olimpiady Specjalne są oficjalnie uznane przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych
rozpoczął działalność, na początku lat osiemdziesiątych. W 2020 roku Olimpiady Specjalne obchodzą
35-lecie swojej obecności w Polsce. W naszym kraju Olimpiady Specjalne to ponad 17 tysięcy
zawodników, 1,5 tysiąca trenerów i 4 tysiące wolontariuszy zrzeszonych w 507 klubach w 18
Oddziałach Regionalnych, którymi kieruje Biuro Narodowe. Ambasadorami Olimpiad Specjalnych
Polska są wybitne postaci sportu, kultury, polityki i mediów, m.in.: Tomasz Wolny, Marcelina
Zawadzka, Joanna Jędrzejczyk, Paulina Krupińska, Ewelina Lisowska, Piotr Adamczyk, Kinga
Baranowska, Mariusz Fyrstenberg, Roman Kosecki, Łukasz Kubot, Jakub Wesołowski, Andrzej
Wrona, Grzegorz Tkaczyk, Zygmunt Chajzer, Marcin Matkowski, Michał Olszański, Cezary Pazura,
Andrzej Supron, Michał Żewłakow, Paweł Papke, Sebastian Świderski, Monika Pyrek, Magdalena
Różczka. Olimpiady Specjalne Polska są objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP,
Agaty Kornhauser-Dudy.
W 2020 roku Olimpiady Specjalne obchodzą jubileusz 35-lecia w Polsce. Dzięki wsparciu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki
prowadzona jest kampania #GrajmyRazem, której celem jest zachęcenie Polaków do otwartości,
akceptacji różnorodności, kibicowania sportowcom Olimpiad Specjalnych na arenach sportowych
oraz uzmysłowienie Im, że Olimpiady Specjalne są trzecim filarem ruchu olimpijskiego, a sportowcy z
niepełnosprawnością intelektualną, tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują
nasz kraj i zdobywają dla nas medale. #GrajmyRazem to reklamy prasowe, outdoorowe, telewizyjne,
które pokazują pozytywny wizerunek naszych zawodników w życiu codziennym i sportowym.
Sponsorem Strategicznym Olimpiad Specjalnych Polska jest Tauron Polska Energia, a Sponsorem
Głównym – Huawei.
W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną z misji Olimpiad
Specjalnych jest uświadomienie i udowodnienie wszystkim Polakom, że włączenie tej grupy do
codziennego funkcjonowania społeczeństwa przynosi ogromne korzyści obu stronom.
Informacja prasowa dostępna w press room’ie Olimpiad Specjalnych Polska:

http://olimpiadyspecjalne.pl/press-room
oraz w biurze prasowym Olimpiad Specjalnych w systemie Accredito:
https://accredito.com/olimpiady-specjalne-polska
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