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Porównanie modeli Sportów Zunifikowanych:
Rywalizacyjny, Rozwój Zawodnika i Rekreacyjny
Model Rywalizacyjny Sportów
Zunifikowanych
Integracyjny program sportowy

Model Rozwoju Zawodnika Sportów
Zunifikowanych
Integracyjny program sportowy

W przybliżeniu taka sama liczba
zawodników i partnerów trenuje i
rywalizuje
Podobne umiejętności i wiek
zawodników i partnerów

W przybliżeniu taka sama liczba
zawodników i partnerów trenuje i
rywalizuje
Podobny wiek zawodników i partnerów

Treningi i zawody zaplanowane na cały
sezon

Treningi i zawody zaplanowane na cały
sezon

Zróżnicowanie:
1) Zawodnicy posiadają
wystarczające i niezbędne
umiejętności sportowe
2) Brak zmian Oficjalnych
Przepisów Sportowych
Olimpiad Specjalnych
3) Możliwość awansu na wyższe
poziomy zawodów poza
poziomem Programu (np.
europejskie i światowe zawody)

Zróżnicowanie:
1) Zawodnicy nie muszą mieć
podobnych umiejętności;
koledzy z drużyny o większych
umiejętnościach służą jako
mentorzy, którzy pomagają
graczom o mniejszych
umiejętnościach
2) Zmiany przepisów definiują role
graczy, zapewniają znaczące
zaangażowanie i zapobiegają
dominacji poszczególnych
graczy
3) Brak możliwość awansu na
wyższe poziomy zawodów poza
poziomem Programu
Narodowego
Nigdy nie składała się wyłącznie z osób
niepełnosprawnych
Program ma możliwość przyznania
nagród za zajęte miejsce lub za
uczestnictwo (wszyscy otrzymują taką
samą nagrodę)

Nigdy nie składała się wyłącznie z osób
niepełnosprawnych
Nagrody na podstawie zdobytego
miejsca w danej grupie sprawnościowej

Model Rekreacyjny Sportów
Zunifikowanych
Integracyjny program zajęć / aktywności
rekreacyjnych
Skład drużyn powinien uwzględniać co
najmniej 25% zawodników lub
partnerów
Nie wymaga, aby zawodnicy i partnerzy
byli w podobnym wieku lub mieli
podobne umiejętności
Najlepiej, aby uczestnictwo było
regularnie planowane; pokazy, zbiórki
funduszy i jednorazowe wydarzenia
stosowane są jako katalizator dla
trwającej aktywności
Zróżnicowanie:
1) Nie przestrzega żadnych
wymagań dotyczących
treningów, zawodów i/lub
składu drużyn ustanowionych
przez Olimpiady Specjalne
2) Brak możliwości awansu wyższe
poziomy zawodów poza
poziomem lokalnym

Nigdy nie składała się wyłącznie z osób
niepełnosprawnych
Nie przyznaje się nagród; jednakże
można zapewnić uznanie na zasadzie „dla
wszystkich jednakowo”
Przykłady:
1) Zajęcia wychowania fizycznego
2) Klub Partnerski – uprawianie sportu
rekreacyjnie w ramach działalności
klubowej
3) Otwarte rozgrywki w lokalnej
społeczności
4) Wystawy / pokazy, jednodniowe
wydarzenia, takie jak prezentacja
Sportów Zunifikowanych (których celem
jest budowanie świadomości,
prezentacja i / lub zbieranie funduszy)
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