Sporty Zunifikowane
Olimpiad Specjalnych

1968r. - Chicago
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym
wysiłku”
„Let me win but if I cannot win let me be
brave in the attempt” (od 1968r)

Olimpiady Specjalne
na świecie
Olimpiady Specjalne to największa na
świecie sportowa organizacja dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

✓ Istniejemy od ponad 50 lat
✓ Ruch założyła siostra prezydenta USA
J.F. Kennedy’ego – Eunice Kennedy
Shriver
✓ Zrzeszamy blisko 5,7 miliona zawodników z niepełnosprawnością
intelektualną z blisko 180 krajów świata
✓ Organizujemy ponad 114 000 zawodów sportowych rocznie (około 312
dziennie) na całym świecie
✓ 1 milion trenerów i wolontariuszy
✓

32 dyscypliny olimpijskie letnie i zimowe;

✓

7 Biur Kontynentalnych: Chiny, Egipt, Irlandia, Panama, Singapur,
Afryka Południowa i USA

Misja Olimpiad Specjalnych

Całoroczny cykl treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach
olimpijskich dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dający możliwość
rozwoju sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, doświadczania
radości i dzielenia się umiejętnościami oraz przyjaźnią z rodzinami, innymi
zawodnikami oraz społecznością lokalną oraz światową.

Olimpiady Specjalne
w Polsce
Patronat Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser –Dudy
260 regionalnych i ogólnopolskich zawodów rocznie
507 klubów sportowych w całej Polsce
24 dyscypliny sportowe
17 700 zawodników
1,5 tysiąca trenerów
7,5 tysiąca wolontariuszy
18 oddziałów regionalnych
Ponad 34 lata w Polsce

Olimpiady Specjalne stanowią jeden z 3 filarów ruchu olimpijskiego

Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska Paraolimpijskie

Olimpiady Specjalne są uznawane przez MKOL.
Mogą używać słowa „Olympics” i Ceremoniału
Olimpijskiego.

Model segregacji = najbardziej popularny
Sport regularny
osób pełnosprawnych

Sport osób
niepełnosprawnych

Model łączenia = rozwój
W tym samym czasie, na tym samym obiekcie, obok siebie

Zunifikowane Sporty® = pełna integracja
Młodzież w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną grają w jednej drużynie

zawodnik

partner

Klucz: wiek i umiejętności

Zunifikowane Sporty® = pełna integracja
Młodzież w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną grają w jednej drużynie

Lokalne kluby sportowe

Federacje sportowe

Szkoły specjalne

Wsparcie władz
lokalnych

Szkoły masowe

Wyższe uczelnie

Szkoły integracyjne
Stowarzyszenia
nauczycieli

Sekcje Olimpiad
Specjalnych

rząd

DPS, WTZ i inne

rodzina

Światowa tendencja i Olimpiady Specjalne Polska

Świat

Europa i Eurazja

Olimpiady Specjalne Polska 2019
Zawodnicy – 662
Partnerzy 561
Trenerzy 91
Piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka

Światowy plan strategiczny
2016-2020

Definicja
Sporty Zunifikowane® Olimpiad Specjalnych to inkluzywny program
sportowy, który łączy w przybliżeniu taką samą liczbę zawodników
Olimpiad Specjalnych (osób z niepełnosprawnością intelektualną) i
partnerów (osób bez niepełnosprawności intelektualnej) w
zespołach podczas treningów i zawodów. W Sportach
Zunifikowanych istnieją trzy modele: Sporty Zunifikowane na
zawodach (dalej nazywany modelem rywalizacyjnym), Rozwój
Zawodnika Sportów Zunifikowanych i Rekreacyjne Sporty
Zunifikowane. Wszystkie trzy modele zapewniają różne
doświadczenia w sportach zespołowych, takich jak koszykówka,
piłka nożna i piłka siatkowa oraz w innych dyscyplinach
sportowych, takich jak bocce, golf i tenis. Sporty Zunifikowane są
teraz oferowane na całym świecie i od 1989 roku są oficjalnym
programem Olimpiad Specjalnych.

Siedem Kryteriów
Udanego
Programu Sportów
Zunifikowanych

Siedem Kryteriów Udanego
Programu Sportów Zunifikowanych

1. Wszyscy sportowcy i partnerzy są w pełny sposób
zaangażowani.
Jest to najważniejsze kryterium!
Zasada Pełnego Zaangażowania zapewnia każdemu graczowi
możliwość przyczynienia się do sukcesu swojego zespołu poprzez
swoje unikalne umiejętności i cechy.
Każdy zawodnik drużyny:
(a) wykazuje wystarczające umiejętności sportowe i zrozumienie
gry
(b) odgrywa cenną rolę w zespole, który podkreśla jego osobiste
talenty

(c) ma możliwość gry bez zwiększonego ryzyka kontuzji.

Zasada Pełnego
Zaangażowania
Wskaźniki Pełnego Zaangażowania
• Członkowie drużyny rywalizują bez wyższego ryzyka kontuzji dla
siebie lub innych.

• Członkowie drużyny uczestniczą zgodnie z przepisami
konkurencji.
• Członkowie drużyny mają możliwość przyczynienia się do
wyników zespołu.
• Członkowie drużyny dostosowują swoje umiejętności do
umiejętności innych graczy, co przekłada się na lepszą wydajność
członków drużyny o mniejszych umiejętnościach.

Zasada Pełnego
Zaangażowania
Pełne Zaangażowanie nie jest osiągane, gdy
niektórzy członkowie zespołu ...
• Prezentują większe umiejętności sportowe bez angażowania
swoich kolegów z drużyny.
• Podczas gry zachowują się głównie jako trenerzy, a nie koledzy z
drużyny lub mentorzy.

• Przejmują kontrolę nad większością aspektów gry, szczególnie w
najbardziej krytycznych momentach.
• Nie trenują regularnie i pojawiają się tylko w dniu zawodów.

• Obniżają swój poziom umiejętności, aby nie skrzywdzić innych ani
nie kontrolować całej gry.

Artykuł 1 Przepisów Sportowych
Sekcja 14.2
Zasada pełnego zaangażowania
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie zasad sportów zunifikowanych
(Zasada Pełnego Zaangażowania, wymagania podobnego wieku i
umiejętności) jest Delegat Techniczny Sportów Zunifikowanych lub Komisja
Sportów Zunifikowanych powołana na dany turniej/zawody

Konsekwencje – dla gracza obejmują (zmiana zawodnika, faul techniczny,
ostrzeżenie, żółta kartka, usunięcie z gry
Konsekwencje dla drużyny – walkower danego meczu, usunięcie z turnieju
Dodatkowo jeśli Delegat stwierdzi w drużynie dominującego gracza, może
ukarać również trenera. Konsekwencje obejmują wtedy ostrzeżenie, lub
jeśli sytuacja się powtarza mimo ostrzeżenia, usunięcie trenera z boiska.
Jeśli sytuacja dalej się nie zmienia, Delegat może ukarać drużynę
walkowerem w danym meczu.

Siedem Kryteriów Udanego
Programu Sportów Zunifikowanych

2. Wybrany jest odpowiedni sport
Na określenie, który sport powinien być wybrany dla
danej drużyny Sportów Zunifikowanych wpływa
wiele czynników. Niektóre z tych czynników
obejmują dostępność wykwalifikowanych trenerów,
poziom umiejętności potencjalnych zawodników i
partnerów, finanse, dostępność obiektów i okazje do
rywalizacji.

Siedem Kryteriów Udanego
Programu Sportów Zunifikowanych

3. Wykwalifikowani trenerzy prowadzą program
Drużyny Sportów Zunifikowanych powinny trenować
pod okiem wyszkolonego trenera, który rozumie
przepisy Sportów Zunifikowanych, w tym inkluzję
społeczną, a także przepisy, techniki, strategie i
schematy treningowe wybranego sportu.

Siedem Kryteriów Udanego
Programu Sportów Zunifikowanych

4. Rekrutacja i dobór odpowiednich członków
zespołu odbywa się w procesie oceny, tworzenia
zespołów i określania najbardziej odpowiedniego
modelu Sportów Zunifikowanych.

Siedem Kryteriów Udanego
Programu Sportów Zunifikowanych

5. Wysokiej jakości trening, prowadzący do
rywalizacji
Wszyscy członkowie zespołu Sportów Zunifikowanych
powinni uczestniczyć w treningach od dziesięciu do
dwunastu tygodni (treningi i rozgrywki) przed
kulminacyjnym wydarzeniem sportowym.

Siedem Kryteriów Udanego
Programu Sportów Zunifikowanych

6. Przestrzegane są przepisy Sportów
Zunifikowanych
Wszystkie zawody Sportów Zunifikowanych powinny
być prowadzone zgodnie z oficjalnymi przepisami
sportowymi Olimpiad Specjalnych, w tym podział
drużyn Sportów Zunifikowanych na odpowiednie
grupy w oparciu o wiek i umiejętności.

Siedem Kryteriów Udanego
Programu Sportów Zunifikowanych

7. Zaangażowana pomoc
Wsparcie jest potrzebne na czterech poziomach:

• Program narodowy (Olimpiady Specjalne Polska)
• Program lokalny (Oddział Regionalny)
• Trener
• Widz (członkowie rodzin, inni członkowie klubu,
osoby trzecie)

Porównanie modeli Sportów
Zunifikowanych
• Model rywalizacyjny
• Model rozwoju zawodnika

• Model rekreacyjny
Nigdy, w żadnym z modeli drużyna nie może składać się wyłącznie z osób
niepełnosprawnych.

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Model Rywalizacyjny
• Integracyjny program sportowy

• W przybliżeniu taka sama liczba zawodników i
partnerów trenuje i rywalizuje (przepisy dyscypliny)
• Podobne umiejętności i wiek zawodników i
partnerów
• Treningi i zawody zaplanowane na cały sezon

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Wymagania wiekowe - model Rywalizacyjny
Jeśli którykolwiek członek drużyny jest między 8 a 13 rokiem życia
to różnica między najstarszym a najmłodszym członkiem drużyny
nie może być większa niż 3 lata
Jeśli którykolwiek członek drużyny jest między 14 a 17 rokiem życia
to różnica między najstarszym a najmłodszym członkiem drużyny
nie może być większa niż 5 lat
Jeśli wszyscy członkowie drużyny mają 18 lat lub więcej to różnica
między najstarszym a najmłodszym członkiem drużyny nie może
być większa niż 20 lat

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Model Rywalizacyjny
Wyznaczniki modelu
• Zawodnicy posiadają wystarczające i niezbędne
umiejętności oraz znają taktyki sportowe
• Brak zmian Oficjalnych Przepisów Sportowych
Olimpiad Specjalnych
• Możliwość awansu na wyższe poziomy gry poza
poziomem regionalnym (np. ogólnopolskie i
zagraniczne/światowe zawody)
• Nagrody przyznawane na podstawie zdobytego
miejsca w danej grupie sprawnościowej

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych

Model Rywalizacyjny

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Model rozwoju zawodnika
• Integracyjny program sportowy

• W przybliżeniu taka sama liczba zawodników i
partnerów trenuje i rywalizuje (przepisy dyscypliny)
• Podobne wiek zawodników i partnerów
• Treningi i zawody zaplanowane na cały sezon

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Wymagania wiekowe - model rozwoju zawodnika
Jeśli którykolwiek członek drużyny jest między 8 a 13 rokiem życia
to różnica między najstarszym a najmłodszym członkiem drużyny
nie może być większa niż 3 lata
Jeśli którykolwiek członek drużyny jest między 14 a 17 rokiem życia
to różnica między najstarszym a najmłodszym członkiem drużyny
nie może być większa niż 5 lat
Jeśli wszyscy członkowie drużyny mają 18 lat lub więcej to różnica
między najstarszym a najmłodszym członkiem drużyny nie może
być większa niż 20 lat

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Model rozwoju zawodnika
Wyznaczniki modelu
• Zawodnicy nie muszą mieć podobnych umiejętności; koledzy z
drużyny o większych umiejętnościach służą jako mentorzy,
którzy pomagają graczom o mniejszych umiejętnościach
• Zmiany przepisów definiują role graczy, zapewniają pełne
zaangażowanie i zapobiegają dominacji poszczególnych graczy
• Brak możliwości awansu zawodnika poza poziom programu
narodowego

• Organizator imprezy ma możliwość przyznania nagród za zajęte
miejsce lub za uczestnictwo (wszyscy otrzymują taką samą
nagrodę)

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Model rekreacyjny
• Integracyjny program sportowy
• Skład drużyn powinien uwzględniać co najmniej
25% zawodników lub partnerów
• Nie wymagane jest, 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

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Model rekreacyjny
Wyznaczniki modelu

• Nie przestrzega się żadnych wymagań dotyczących
treningów, zawodów i/lub składu drużyn
ustanowionych przez Olimpiady Specjalne
• Brak możliwości awansu poza poziom lokalny
• Nie przyznaje się nagród; jednakże można zapewnić
uznanie na zasadzie „dla wszystkich jednakowe”

Porównanie modeli
Sportów Zunifikowanych
Przykłady
• Zajęcia wychowania fizycznego

• Klub Partnerski – uprawianie sportu rekreacyjnie w
ramach działalności klubowej
• Otwarte rozgrywki lokalnej społeczności

• Pokazy, jednodniowe wydarzenia, takie jak
Prezentacja sportów zunifikowanych (których celem
jest budowanie świadomości, prezentacja i / lub
zbieranie funduszy

Zmiany w Artykule 1

Sporty Zunifikowane
2020

Artykuł 1 przepisów sportowych:
Zmiany w 2020 r.
Zmiana Klasyfikacji Sportowej
Odejście od klasyfikowania dziedzin sportu jako „Oficjalne" i „Znane”.
Wprowadzenie dynamicznego systemu poziomowania opartego na danych,
który zapewnia automatyczne włączenie dziedzin sportu uprawianych na
najwyższym poziomie do Igrzysk Światowych, oraz elastyczność w zakresie
włączania innych dziedzin sportu w oparciu o strategiczne priorytety dla SOI i /
lub LOC. Zmiana ta pomoże stworzyć ścieżkę rozwoju sportu ze wsparciem
partnerów z federacji sportowej, która zwiększy jakość sportu, jednocześnie
odpowiadając na główne trendy popularności różnych dziedzin sportu.
Podobne Przedziały Wiekowe w Kompozycji Drużyny Zunifikowanej
Ponieważ Sporty Zunifikowane koncentrują się przede wszystkim na zmianie
postaw, tworzeniu przyjaźni i budowaniu sieci wsparcia rówieśniczego poprzez
sport integracyjny, konieczne stało się jaśniejsze zdefiniowanie, czym jest
"podobny" wiek. Te przedziały wiekowe zostały zatwierdzone przez komitety
Przepisów Sportowych i Sportów Zunifikowanych, aby lepiej dostosować się do
ogólnie przyjętych podziałów ze względu na wiek zawodników, pozwalając
jednocześnie na pewną elastyczność ze względu na kompozycję typowych grup
szkolnych.

Zmiany w Artykule 1
przepisów Sportowych
Artykuł 1 przepis 14.1.2.2 & 14.1.2.3 – Ujednolicone Przedziały Wiekowe w Składzie Drużyn

Dodana Reguła: Podobne wymagania wiekowe dla modeli Rywalizacyjnego
i Rozwoju Zawodnika w składzie zespołów na poziomie lokalnym
14.1.3.2.1 Jeśli którykolwiek z członków zespołu jest w wieku od 8 do 13 lat,
różnica między najmłodszym i najstarszym członkiem zespołu nie może
być większa niż 3 lata.
14.1.3.2.2. Jeśli którykolwiek z członków zespołu jest w wieku od 14 do 17
lat, różnica między najmłodszym i najstarszym członkiem zespołu nie
może być większa niż 5 lat.
14.1.3.2.3 Jeśli wszyscy członkowie zespołu mają 18 lat i więcej, różnica
między najmłodszym i najstarszym członkiem zespołu powinna wynosić
nie więcej niż 20 lat.

Zmiany w Artykule 1 Przepisów
Sportowych
Przepis: 2.6 Deklaracja Uczestnictwa: Dodany przepis: Dodano oświadczenie
dotyczące kar za nie danie możliwości gry wszystkim zawodnikom zdolnym do gry.
Przepis: 8.4.7 Sędziowie: Modyfikacja reguły: zmiana terminologii z "powinien” na
„musi" dla spójności implementacji reguły
Przepis: 10.5.1.3.2 Rozwiązywanie problemów związanych z Podziałem na grupy
sprawnościowe: Usunięcie zduplikowanych informacji dotyczących ostatecznych
podziałów drużyn lub zawodników w liczbie mniej niż 3
Przepis: 12.2.1 Remisy: Modyfikacja przepisu: Wprowadzenie ujednoliconych przepisów
w zależności od dyscypliny sportowej. Jeśli nie jest to zdefiniowane, a zawodnicy lub
drużyny zremisują na jakimkolwiek miejscu, każdy z nich otrzymuje najwyższą nagrodę za
to miejsce.
Przepis: 14.1.2.1 Rywalizacyjne Sporty Zunifikowane (na zawodach): Modyfikacja
przepisów: Pod modelem Rywalizacyjnym Sportów Zunifikowanych Olimpiad
Specjalnych, pojawiły się dodatki, aby wyjaśnić zasadę pełnego zaangażowania z
naciskiem na definicję podobnego wieku i co oznacza porównywalny zakres wieku.
Przepis : 14.3 Rywalizacyjne Sporty Zunifikowane Olimpiad Specjalnych i Rozwój
Zawodnika – Wykres Parametrów w danym sporcie: Dodatek do konkurencji: Dodano
Pływanie na Akwenach otwartych (pary) i Pływanie (sztafeta).
Przepis: Sekcja A-5: Zaktualizowano Nowy Formularz Zmiany Reguł na Olimpiadach
Specjalnych

Ocena zawodników,

tworzenie drużyn Sportów
Zunifikowanych i ustalanie
najlepszego modelu Sportów
Zunifikowanych

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych

Inkluzja, Integracja, Włączanie…

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Ważne jest, aby dowiedzieć się do jakiego Modelu
Sportów Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych pasują
zawodnicy i partnerzy oraz który z modeli będzie dla
nich najbardziej odpowiedni.
Zanim którykolwiek z graczy zostanie umieszczony w
drużynie Sportów Zunifikowanych, powinno
przeprowadzić się podstawowe testy umiejętności i
oceny gry dla wszystkich graczy. Uzyskane wyniki dają
pewność, że zawodnicy i partnerzy są przydzieleni do
odpowiedniego modelu Olimpiad Specjalnych. Ponadto
dzięki nim trener ma możliwość podjąć wstępne decyzje,
co do roli, jaką może pełnić każdy zawodnik.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Ocena zawodników
Ocena zawodnika składa się z dwóch elementów:
obiektywnych testów oceny umiejętności
specyficznych dla danej dyscypliny sportu oraz
subiektywnej oceny gry.
Można powiedzieć, że to osiągi w grze są jedynym
znaczącym kryterium oceny, wykorzystanie
dodatkowych obiektywnych testów umiejętności
pomaga usprawnić proces na wiele sposobów

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
• Obiektywne testy są przydatne do weryfikacji
subiektywnych ocen.
• Obiektywne testy stanowią wymierny wskaźnik dla
zawodników Olimpiad Specjalnych, którzy chcą
przejść z tradycyjnych Olimpiad Specjalnych do
Sportów Zunifikowanych.
• Obiektywne testy służą również dostarczaniu
informacji dla komisji dokonujących wstępnej
klasyfikacji do grup preeliminacyjnych/gier
obserwowanych na zawodach Sportów
Zunifikowanych.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Zalecana procedura testowania
Krok1
Stwórz Zespół Oceniający, w którym będą osoby
mające doświadczenie w Olimpiadach Specjalnych i /
lub osoby, które są specjalistami w danej dyscyplinie.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Krok 2:
Przeprowadź testy oceny umiejętności dla wszystkich uczestników
(SAT). Testy te można znaleźć w przepisach każdej z dyscyplin w
sekcji Sport Skills Assessment Tests (Testy Oceny Umiejętności
Sportowych). Uważnie przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi przeprowadzania testów SAT. Zademonstruj, jak
wykonać test i pozwól wszystkim uczestnikom przećwiczyć jego
wykonanie zanim przeprowadzisz właściwy test. Poinstruuj
uczestników, aby wykonali każdy test najlepiej jak potrafią, aby
można było uzyskać najdokładniejsze pomiary. Pozwól powtórzyć
test, jeśli zawodnik lub partner jest zdezorientowany.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Krok 3
Ustal wyniki testu SAT i osobno uszereguj zawodników i
partnerów. Kiedy wszyscy zawodnicy i partnerzy
ukończą test SAT, dodaj ich cząstkowe wyniki SAT,
aby uzyskać całkowity wynik dla każdej osoby. Na
tablicy demonstracyjnej lub dużej kartce papieru,
napisz nazwiska wszystkich zawodników Olimpiad
Specjalnych oraz ich wyniki na górnej połowie
tablicy/kartki. Na dolnej połowie napisz nazwiska
wszystkich partnerów i odpowiadające im wyniki.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Krok 4:
Stwórz zespoły na podstawie wyników testu umiejętności sportowych.
Stwórz równomiernie zbalansowane zespoły wstępne, dobierając
każdego zawodnika i partnera na podstawie ich umiejętności i
zdolności. Zacznij od najlepszych graczy (zawodników i partnerów)
i dalej pozycjonuj kolejnych zawodników. Zawodnik Olimpiad
Specjalnych z najwyższym łącznym wynikiem jest umieszczony w
Zespole # 1, sportowiec z drugim najwyższym wynikiem jest
umieszczony w Zespole # 2 i tak dalej. Użyj dokładnie tego
samego podejścia podczas klasyfikowania partnerów, ale zacznij
od przyporządkowania partnera #1 do ostatniego Zespołu i dalej
postępuj w odwrotnej kolejności, niż w przypadku zawodników.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Zespół 1

Zespół 2

Zespół 3

Zespół 4

Zawodnicy
1 (najwyższy wynik)

2

3

4

8

7

6

5

9

10

11

12

16

15

14

13

17

18

19

20

24

23

22

21

Partnerzy:

4

3

2

1 (najwyższy wynik)

5

6

7

8

12

11

10

9

13

14

15

16

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Krok 5
Rozegraj 10-15 minutowe gry w celu oceny. Użyj
Formularza Oceny Rozgrywki Sportów
Zunifikowanych, wykonując notatki na temat
każdego gracza. Zwróć szczególną uwagę na
zawodników, którzy uzyskali bardzo niskie wyniki w
testach umiejętności (więcej niż 25% poniżej
średniego wyniku partnerów), jak i partnerów, którzy
uzyskali bardzo wysoki wynik (więcej niż 25%
powyżej średniego wyniku zawodników). Jak ci
gracze będą wypadać na tle innych w trakcie gry
drużynowej?

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Krok 6
Zespół Oceniający, powinien omówić przydatność graczy
do tej grupy zespołów. Podejmij wstępną decyzję o
podzieleniu zawodników i partnerów na
odpowiednich i nieodpowiednich do tej grupy
zespołów. Na podstawie obserwacji oraz
umiejętności podczas gry i oceny taktyki graczy,
dokonaj poprawek w składzie zespołów, w razie
potrzeby, aby stworzyć równowagę. Podczas
tworzenia zrównoważonych zespołów upewnij się,
że w każdej drużynie spełnione są wszystkie
niezbędne role.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Krok 7
Określ najbardziej odpowiedni model Sportów
Zunifikowanych dla drużyny. Rywalizacyjny model
Sportów Zunifikowanych wymaga, aby koledzy z
drużyny mieli podobny wiek i umiejętności. Model
Rozwoju Zawodnika składa się z graczy o wyższych
umiejętnościach, którzy służą jako mentorzy dla
kolegów z drużyny na niższych poziomach.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
Formularz Oceny Gry
Jest to przydatne narzędzie dotyczące właściwego wyboru wszystkich
członków zespołu dla danej drużyny Sportów Zunifikowanych i/lub
konkretnego modelu Sportów Zunifikowanych.
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań brzmi "tak", zespół
nie powinien wejść do oficjalnej rywalizacji Sportów Zunifikowanych na
zawodach Olimpiad Specjalnych (model rywalizacyjny). Nie spełnia
kryteriów pełnego zaangażowania dla modelu Rywalizacyjnego Sportów
Zunifikowanych. Jednakże, ten zespół lub gracze o niższych
umiejętnościach mogą być odpowiednie dla modelów Rekreacyjnych
Sportów
Zunifikowanych
lub
Rozwój
Zawodnika
Sportów
Zunifikowanych.

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
• Czy w drużynie jest zawodnik(-cy), który rywalizując na swoim
najwyższym poziomie umiejętności, narażałby innych graczy w
drużynie lub drużynie przeciwnej na ryzyko kontuzji?
• Czy skład zespołu jest skonstruowany w taki sposób, że wszyscy
gracze bez niepełnosprawności intelektualnej są wyżej
wykwalifikowani niż zawodnicy z niepełnosprawnością
intelektualną?

• Czy aby gra była rozgrywana zgodnie z przepisami, a
jednocześnie pozwalała na pełne zaangażowanie wszystkich
członków zespołu, niektórzy uczestnicy musieliby znacznie
obniżyć swój poziom gry i nie rywalizować na takim poziomie, na
jaki ich stać?

Tworzenie drużyn
Sportów Zunifikowanych
•

Czy w drużynie są zawodnicy, którzy są tak wysoko wykwalifikowani,
że żaden inny członek zespołu nie mógłby się z nim równać w
modelu rywalizacyjnym (taka osoba może zdobyć punkty w
dowolnym momencie lub kontrolować grę, kiedy tego zechce.)

•

Czy w drużynie są zawodnicy, którzy nie posiadają umiejętności
sportowych lub zrozumienia zasad niezbędnych do rywalizowania
zgodnie z przepisami? Czy potrzebują znacznej pomocy ze strony
kolegów z drużyny? Czy przepisy muszą być z tego powodu znacząco
zmienione (nie licząc dostosowania przepisów sportowych Olimpiad
Specjalnych)?

•

Czy w drużynie są zawodnicy, którzy rzadko dotykają piłki lub
ogólnie rzadko uczestniczą w zawodach ze względu na niski poziom
umiejętności.

•

Czy w drużynie są zawodnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w ponad
50% treningów w sezonie?

Przykłady sportów zunifikowonych

Sporty drużynowe
Koszykówka, unihokej, hokej halowy, piłka nożna (futsal, 5, 7,
11 osobowa), piłka siatkowa, piłka ręczna, krykiet, softball.
Sporty indywidualne
Sztafeta LA, zawody drużynowe LA, badminton, bocce,
bowling, kolarstwo, golf, kajakarstwo, pływanie na
akwenach otwartych pary, wrotkarstwo, żeglarstwo,
pływanie, tenis stołowy, tenis, narciarstwo biegowe,
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, bieg na
rakietach śnieżnych, dance sport.

Postawa sportowa i kodeks
postępowania dla wszystkich
W percepcji i praktyce, postawa sportowa jest
zdefiniowana jako te cechy, które charakteryzują się
hojnością i prawdziwą troską o innych. Ideały
postawy
sportowej
powinny
być
zawsze
prezentowane
podczas
zawodów
Sportów
Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych. Osoby,
niezależnie od pełnionej roli , powinny być świadome
swojego wpływu na zachowanie innych i stanowić
model dobrego sportowca.

Postawa sportowa i kodeks
postępowania dla wszystkich
Oczekiwania wobec trenerów
• Zawsze bądź dobrym przykładem do naśladowania dla sportowców i
kibiców.

• Poinstruuj uczestników o odpowiednich obowiązkach sportowych i żądaj,
aby prezentowali oni właściwą postawę sportową i etyczną swoim
zachowaniem.
• Szanuj decyzje sędziów podczas zawodów, przestrzegaj regulaminu
zawodów i nie zachowuj się w sposób, które mogłyby podżegać kibiców
do niechcianych zachowań.
• Traktuj z szacunkiem trenerów, organizatorów, sportowców i kibiców.
• Publicznie podawaj rękę sędziemu i trenerom przeciwnej drużyny.
• Opracuj i egzekwuj kary dla swoich sportowców, którzy nie przestrzegają
standardów sportowych.

Postawa sportowa i kodeks
postępowania dla wszystkicha
Oczekiwania wobec zawodników i partnerów
•

Traktuj kolegów z drużyny z szacunkiem.

•

Podnoś na duchu kolegów z drużyny, gdy popełnią błąd.

•

Traktuj przeciwników z szacunkiem: wymień z nimi uścisk dłoni przed i po zawodach.

•

Szanuj decyzje sędziów podczas zawodów, przestrzegaj regulaminu zawodów i nie
zachowuj się w sposób, które mogłyby podżegać kibiców do niechcianych zachowań.

•

Współpracuj z sędziami, trenerami lub organizatorami oraz innymi uczestnikami aby
przeprowadzić zawody w uczciwy sposób.

•

Nie szukaj odwetu (ustnie lub fizycznie), jeśli druga drużyna wykaże się
niewłaściwym zachowaniem.

•

Poważnie traktuj odpowiedzialność i przywilej reprezentowania Olimpiad
Specjalnych.

•

Zdefiniuj wygraną jako pokazanie siebie ze swojej najlepszej strony.

•

Żyj zgodnie standardami sportowymi ustanowionymi przez twojego trenera.

Dyskusja
- Rola trenera

- Wnioskowanie o pieniądze na sporty zunifikowane

