Warmińsko-Mazurskie

IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Olimpiad Specjalnych
Olsztyn, 26-29 listopada 2015 r.
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza

30
LAT
RAZEM

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku”

PROGRAM TURNIEJU:

26 listopada 2015 r. – czwartek
14.00-16.00 Przyjazdy i rejestracja uczestników
18.00-20.00 Impreza towarzysząca

27 listopada 2015 r. – piątek
09.00-17.00 mecze obserwowane, OSiR ul. Głowackiego 27
20.00-22.00 Ceremonia Otwarcia, OSiR ul. Głowackiego 27
10.30 -17.00	Program Zdrowi Sportowcy, budynek SOSW, Al. Piłsudskiego 42

28 listopada 2015 r. – sobota
09.00-17.00 Mecze w grupach
18.00-21.00 Impreza towarzysząca
9.00-14.00 Program Zdrowi Sportowcy, budynek SOSW Al. Piłsudskiego 42

29 listopada 2015 r. – niedziela
09.00-12.00 mecze finałowe

Ceremonie Dekoracji
12.00-13.00	
i Ceremonia Zamknięcia Turnieju
OSiR, ul. Głowackiego 27

Warmińsko-Mazurskie

Słowo Prezydenta Olsztyna do uczestników
IX Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych

Serdecznie witam po raz kolejny w Olsztynie
sportowców Olimpiad Specjalnych.
Sport jest doskonałą okazją do prezentacji własnych umiejętności, budowania osobistej wartości i społecznej tolerancji. Rywalizacja sportowa stawia przed osobami niepełnosprawnymi nowe cele i wyzwania,
budując pozytywne relacje i wyzwalając olbrzymie pokłady ambicji.
Towarzyszą jej zawsze duże emocje i satysfakcja z osiągniętych wyników. Te wszystkie elementy powodują, że sport, w przypadku osób
niepełnosprawnych, poza wszelkimi innymi aspektami, ma też olbrzymie znaczenie terapeutyczne i resocjalizacyjne.
Bardzo się cieszę, że Olsztyn może gościć uczestników IX Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych. Jest to kolejna odsłona tego szczególnego wydarzenia organizowana w naszym mieście. Ten fakt traktujemy jako wyróżnienie
i dowód na to, że jesteśmy uważani za miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym i rozumiejące ich problemy. Jestem przekonany, że organizator – regionalny oddział Olimpiad Specjalnych – dołoży wszelkich starań,
żeby uczestnicy zawodów czuli się u nas dobrze i zapamiętali Olsztyn z jak najlepszej strony.
Życzę wszystkim uczestnikom turnieju sukcesów sportowych i radości z rywalizacji w atmosferze dobrej,
emocjonującej zabawy. Sport bez wątpienia kształtuje charakter, dlatego wierzę, iż wyjedziecie z Olsztyna
mocniejsi i z jeszcze większą wiarą w swoje możliwości.
Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz

Szanowni zawodnicy, trenerzy, opiekunowie, nauczyciele, wolontariusze
mam zaszczyt powitać bohaterów dnia, którzy staną do rywalizacji sportowej podczas IX Ogólnopolskiego
Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych.
Szczególnie miło po raz kolejny spotkać się w Olsztynie, zwłaszcza w jubileuszowym roku, jakim jest 30-lecie Olimpiad Specjalnych w Polsce.
Turnieje piłki koszykowej stanowią tradycję, podczas której kształtujemy nawyki dobrej sportowej rywalizacji, promujemy zdrowy styl życia, upowszechniamy aktywne spędzanie czasu. To pokaz umiejętności
i sprawności naszych wspaniałych mistrzów, ale też pokaz spontaniczności i radości, jaka towarzyszyć
powinna w każdej zabawie.
Wiemy, ile hartu ducha, wytrwałości trzeba, by osiągnąć sukces. Naszym zawodnikom nie jest to obce
w codziennych zmaganiach życiowych. Dlatego doceńmy ich trud i dopingujmy ich mocno.
Na wysoki poziom sprawności zawodników systematycznie pracują trenerzy i nauczyciele. Dziękuję im za
cierpliwie niezmienną serdeczność i nieustępliwość w pracy z podopiecznymi.
Każde zawody, a w szczególności te o zasięgu ogólnopolskim, odbywają się przy ogromnym wsparciu ludzi
wielkiego serca, którzy bezinteresownie opiekują się naszymi zawodnikami i do których kieruję podziękowania w imieniu wszystkich zawodników, organizatorów, trenerów i nauczycieli.
Życzę wszystkim dobrych wrażeń i przyjemności uczestnictwa we wspaniałej rywalizacji zawodników naszego Turnieju.
Dyrektor Oddziału
Marzena Dworznikowska

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne
Polska Warmińsko-Mazurskie zrzesza około
900zawodników w 17 Sekcjach działających
przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Domach Pomocy Społecznej
oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Nasi zawodnicy uprawiają wiele dyscyplin
sportowych objętych programem Olimpiad

Specjalnych, są to: badminton, bowling,
bocce, gimnastyka, jazda konna, lekka atletyka, koszykówka, piłka nożna, pływanie,
trójbój siłowy, tenis ziemny, tenis stołowy,
sporty zunifikowane- koszykówka i piłka
nożna oraz MATP Program Treningu Aktywności Motorycznej.
Oprócz treningów i udziału zawodników
w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
zawodach sportowych organizujemy również letnie obozy sportowe. Kluby OS aktywnie uczestniczą w Programach „Lider
OS”, „Młodzi sportowcy ”.
Oddział Warmińsko-Mazurski był organizatorem zawodów o randze Ogólnopolskiej w
pływaniu (1997 i 2004 r.), w lekkiej atletyce
(2000 r.), koszykówce (2003 r., 2007 r., 2011
r.) oraz piłce nożnej (2005 r.) oraz gimnastyce (2009 r.). Od wielu lat podczas zawodów
realizujemy Program Zdrowi Sportowcy.

Nasi zawodnicy byli reprezentantami Polski na
zawodach europejskich i światowych.
W roku 2014 brali udział w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy, pływacy udanie startowali w Europejskich
Letnich Igrzyskach OS w Antwerpii. Największym
wydarzeniem w 2015 roku był wyjazd na Letnie
Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Los Angeles, USA. W dniach 21.VII-2.VIII.2015 r. w Światowych Igrzyskach brało udział 2 zawodników;
z Klubu OS w Olsztynie i Łupkach oraz trener
z Klubu OS w Łupkach. Zawodnicy zdobyli 4 złote
medale w gimnastyce.
Darczyńcy regionalni to firmy, uczelnie, ludzie dobrej woli, którzy na co dzień wspierają nasz Oddział
finansowo, materiałowo; pomagają w organizacji
całorocznych treningów, obozów i zawodów sportowych. Zawsze możemy liczyć na wspaniałych ludzi.
DZIĘKUJEMY GORĄCO!

Organizatorzy
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie
Warmińsko-Mazurskie
Olimpiady Specjalne Polska

Instytucje wspierające:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Urząd Miasta Olsztyna
• Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Współorganizatorzy:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie
• Rotary Club Olsztyn Varmia
• Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego  
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
Zawody sędziują – Sędziowie Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki w Olsztynie
Sędzia Główny – Andrzej Antonow
Delegat Techniczny – Grzegorz Kij
Zabezpieczenie medyczne – Prywatna Praktyka Lekarska – dr n.med. Robert Ropiak

Uczestnicy zawodów:
• 160 zawodników
• 60 trenerów
• 57 wolontariuszy

EUROPEJSKI
TYDZIEŃ KOSZYKÓWKI
Olimpiad Specjalnych

27.11 - 6.12 | 2015
• 12 rok Tydzień zatwierdzony przez FIBA
• 18,500 uczestników w 33 krajach
• 20+ narodowych and 220 regionalnych i lokalnych turniejów;
• 3,000 członków rodzin, 5,000 wolontariuszy, 10,000 kibiców
• 7 rok współpracy z Euroleague Basketball / ONE TEAM
• mecze Euroligii ONE TEAM dedykowane Olimpiadom Specjalnym, 3-4 grudnia
• celebrowanie Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia
• Szkolenia dla trenerów
• Mini Turnieje 3 x 3

Program „Zdrowi Sportowcy”

Olimpiady Specjalne

Zdrowi Sportowcy®

Zapraszamy zawodników Turnieju na Program „Zdrowi Sportowcy”.
W Olsztynie realizujemy 3 projekty:
Zdrowe Oczy, Zdrowy Słuch i Promocja Zdrowia.
• piątek w godz.10.30-17.00
• sobota w godz. 9.00-14.00
Badania zawodników odbędą się w budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego.
Lekarzy, optometrystów, optyków, okulistów, audiologów, laryngologów,
dietetyków z całej Polski, będą wspierać wolontariusze – studenci:
• Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydziału Nauk Medycznych
• Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
• uczniowie Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi

Wolontariusze
to młodzi ludzie, bezinteresownie zaangażowani
w codzienną pracę statutową Oddziału, zawsze
uśmiechnięci, pomocni, życzliwie wspierający:
• studenci Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
im. Józefa Rusieckiego
• studenci Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego  
• uczniowie VI i XI Liceum Ogólnokształcącego
w Olsztynie
•n
 auczyciele, pracownicy,
uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Kornela Makuszyńskiego
w Olsztynie
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!  

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska:

Projekt współfinansowany ze środków:

Współorganizatorzy:

Ogólnopolski patronat medialny:

Lokalni partnerzy medialni:

Warmińsko-Mazurskie

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie
ul. Piłsudskiego 42, 10-578 Olsztyn, tel./fax (+48) 89 533 52 80, 533 42 11
konto 98 1240 6218 1111 0010 6098 3991
www.warminsko-mazurskie.olimpiadyspecjalne.pl

