Opolskie

I Makroregionalny Turniej
Piłki Siatkowej Zunifikowanej
Olimpiad Specjalnych
Głuchołazy, 4-6 grudnia 2015 r.
Pod honorowym patronatem Sebastiana Świderskiego Prezesa ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

30
LAT
RAZEM

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

PROGRAM TURNIEJU:

4 grudnia 2015 r. – piątek
17.00 –19.00 gry obserwowane Hala BANDEROZA
20.30 – 22.00 Ceremonia Otwarcia (mecz pokazowy gwiazd)
		Hala Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Głuchołazach, ul. M.C. Skłodowskiej 32

5 grudnia 2015 r. – sobota
09.00 – 11.00 mecze obserwowane
11.30 – 14.30 zawody sportowe (mecze w grupach)
		 Hala BANDEROZA

6 grudnia 2015 r. – niedziela
09.30 – 10.30 mecze finałowe
11.00 – 12.00 Ceremonie Dekoracji i Ceremonia Zamknięcia Turnieju
		 w Hali BANDEROZA
CEL ORGANIZACJI IMPREZY
1. Popularyzacja piłki siatkowej zunifikowanej jako nowej gry zespołowej dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną w Olimpiadach Specjalnych.
2. Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Stworzenie możliwości gry i sprawdzenia możliwości zawodników z różnych regionów Polski.
4. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie opolskim.
5. Popularyzacja sportów zunifikowanych.
„Sporty Zunifikowane to program Olimpiad Specjalnych, który łączy w drużynach sportowych w przybliżeniu równe liczby zawodników Olimpiad Specjalnych z zawodnikami w normie intelektualnej (nazywanych partnerami) podczas treningów i zawodów. Wiek i poziom sprawności zawodników i partnerów są
szczegółowo określone w zależności od dyscypliny”.

Szanowni Państwo,
sport to suma marzeń, porażek, walki z przeciwnościami i radości wygranej.
Nie zawsze tej, za którą dostajemy puchar, ale i tej, w której zwyciężamy ze
sobą i dla siebie. Sport nie ma granic, obala stereotypy, przełamuje bariery.
Jednoczy, wartościuje, wychowuje. Jest pasją, nagrodą, ciągłą grą.
Sport to moje życie. Znam jego smak i doceniam moc. Dlatego też,
z serca zapraszam wszystkich Państwa na I Makroregionalny Turniej
Piłki Siatkowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych. Zawody odbędą się
4-6 grudnia w Głuchołazach, na Opolszczyźnie, regionie znanym z dobrej
siatkówki.
Jestem ambasadorem Olimpiad Specjalnych. To ogromny zaszczyt. I zobowiązanie. Trzeba dawać przykład i brać przykład. Kibicując zawodnikom Olimpiad Specjalnych zawsze jestem pod wrażeniem tej niesamowitej radości czerpanej z wysiłku i starań oraz niezachwianej wiary w to, że się uda. Wtedy myślę, że
sport to niesamowita siła i nieposkromiona moc, które sprawiają, że trudności i obciążenia stają się odległe i zupełnie nieważne. Pomimo zmęczenia, odczuwa się lekkość i spełnienie. Obok jest drużyna, trener,
kibice. To wartości, których przecenić nie można. O nie trzeba zabiegać i z nich czerpać siłę.
Jestem przekonany, że zawody w Głuchołazach będą kolejną niesamowitą sportową przygodą, w której
udział możemy wziąć wszyscy. Zawodnikom już dziś, na etapie przygotowań, życzę dobrej energii i wywalczenia oczekiwanych wyników, trenerom dumy z podopiecznych i satysfakcji z dobrze obranej strategii
oraz codziennej pracy, bliskim - chwil radości, dumy i wzruszeń. Nam wszystkim umiejętności wybierania
rzeczy ważnych i takich „osobistych zawodów”, w których dołączamy do grona mistrzów – ludzi szczęśliwych i spełnionych.
Do zobaczenia w Głuchołazach!
Sebastian Świderski

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE, zawodnicy, trenerzy, wolontariusze,
Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów
i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla zawodników
z niepełnosprawnością intelektualną. Ważną rolę społeczną pełni program integracyjny Olimpiad jakim są sporty zunifikowane. Nasi sportowcy przy odpowiedniej zachęcie trenerów, potrafią czerpać niewymierne
korzyści z uczestnictwa w treningach i zawodach na każdym szczeblu.
Uprawianie sportu to przecież doskonalenie umiejętności, to nowe doświadczenia ze współzawodnictwa, nawiązywanie przyjaźni a także gwarancja, że każdy z zawodników odegra ważną rolę w drużynie. Wszystkim
uczestnikom I Makroregionalnego Turnieju Piłki Siatkowej Zunifikowanej w Głuchołazach życzymy satysfakcji i zaangażowania we wspieraniu
swoich drużyn oraz niezapomnianych wrażeń z pobytu w Głuchołazach.
Jolanta Hajdun

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Opolskie
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie zrzesza 1179 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w 32 sekcjach, które
swoim zasięgiem obejmują 24 miasta i gminy regionu opolskiego.
Nasi zawodnicy uprawiają 22 letnie i zimowe dyscypliny sportu. Najpopularniejsze z nich to: lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka, pływanie, badminton, jazda na wrotkach, bocce, tenis stołowy
oraz narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe
i bieg na rakietach śnieżnych.

Oddział Regionalny jest mocno zaangażowany
w promowanie szeregu nowych inicjatyw Olimpiad Specjalnych, takich jak:
• Program Edukacyjny „Dołącz do Nas”
• „Program Rodzinny”
• „Program Liderów Olimpiad Specjalnych”
• Program „Młodzi Sportowcy”
W 2012 roku oddział opolski zorganizował Ogólnopolskie szkolenie dla 30 trenerów siatkówki
Olimpiad Specjalnych w Kędzierzynie Koźlu prowadzone przez trenerów Sebastiana Świderskiego
i Marka Muszyńskiego.
Od 2013 roku organizujemy Opolskie Turnieje Zunifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych,
które organizowane są w Głogówku.
W 2014 roku nasz oddział reprezentował Polskę na
Międzynarodowym Turnieju piłki siatkowej zunifikowanej, który odbył się w Warszawie. Wystąpiły
w nim drużyny z (USA, Niemcy, Serbia i Polski). Nasz
Oddział na turnieju tym reprezentowało 6 zawodników, 6 partnerów i 3 trenerów. Uczestnicy tego
turnieju wzięli udział w meczu otwarcia Mistrzostw
Świata w piłce siatkowej (stadion Narodowy), które
odbywały się w naszym kraju.

Udział zawodników Olimpiad Specjalnych Polska - Opolskie w zawodach o randze światowej
i europejskiej:
1987 – Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w USA,
1989 – Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w USA,
1990 – Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Glasgow, Wielka Brytania,
1993 – Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Schladming, Austria,
1995 – Europejski Mityng Pływacki w Dunajvaros, Węgry,
1995 – Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w USA,
1996 – Europejski Mityng w Pływaniu i Lekkiej Atletyce Olimpiad Specjalnych w Grecji,
1997 – Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych-Toronto i Collingwood w Kanadzie,
1999 – X Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych-Północna Karolina w USA,
2000 – IX Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Holandii, Groningen,
2001 – VII Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych-Alaska, Anchorage,
2002 – Europejski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, Monaco,
2003 – XI Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych-Dublin, Irlandia,
2005 – VIII Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Nagano, Japonia
2007 – XII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych-Szanghaj, Chiny
2010 – V Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Warszawie, Polska
2011 – XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Atenach, Grecja
2014 – VI Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Antwerpii, Belgia
2014 – Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych w Warszawie, Polska
2015 – XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Los Angeles, USA

Sporty Zunifikowane (Unified Sports®)
Sporty Zunifikowane (Unified Sports®) pozwalają
trenować i rywalizować wspólnie sportowcom niepełnosprawnym i w normie intelektualnej. Przez
cały rok sportowcy programu Sportów Zunifikowa-

nych uprawiają różne dyscypliny, od koszykówki,
poprzez golf, po łyżwiarstwo figurowe, dzięki czemu podnoszą swą sprawność fizyczną i umiejętności, stawiają czoła rywalom oraz świetnie się bawią.
Koncepcja połączenia sportowców z niepełnosprawnością intelektualną i tych w normie intelektualnej (których nazywamy partnerami) po raz
pierwszy została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80., pomysł ten miał na
celu postawienie nowego wyzwania przed sprawniejszymi zawodnikami i wspieranie równości oraz
integracji. Pierwsze sportowe doświadczenia w tej
dziedzinie zdobywali członkowie Special Olympics
wraz z zawodowymi koszykarzami NBA, których
współpraca trwa do dziś.
Obecnie inicjatywa ta dotyczy już prawie wszystkich dyscyplin wchodzących w skład Olimpiad Specjalnych, konkurencje Sportów Zunifikowanych są
ważną częścią Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, tak samo jak zawodów na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym.
Obecnie sporty zunifikowane w Polsce to głównie gry zespołowe: piłka nożna i koszykówka,
w których odbywają się cyklicznie zawody ogólnopolskie i regionalne rozgrywki. Dodatkowo w

Organizator
Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Opolskie

Współorganizatorzy
Olimpiady Specjalne Polska

Partnerzy w organizacji Turnieju:
• MSiT
• PFRON
• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
• Powiat Nyski
• Gmina Głuchołazy
• Polski Związek Piłki Siatkowej

Uczestnicy:
• zawodnicy: 120 osób (12 drużyn)
• trenerzy: 24 osób
• wolontariusze: 10 osób
niektórych oddziałach regionalnych Olimpiad
Specjalnych w Polsce odbywają się zajęcia Sportów Zunifikowanych w kajakarstwie, bowlingu,
żeglarstwie i innych.
Uczestnictwo w życiu społeczności oraz korzystanie z możliwości poza Olimpiadami Specjalnymi
(program Sportów Zunifikowanych jest często organizowany przez partnerów działających w społeczności, takich jak wydziały sportu i rekreacji,
szkoły oraz społeczne organizacje sportowe. Takie
związki pozwalają na jeszcze głębszą integrację zawodników z ich środowiskiem.
Sporty Zunifikowane umożliwiają zawodnikom:
• poznanie nowych dyscyplin;
• doskonalenie umiejętności sportowych;
• 	zdobycie nowych doświadczeń
ze współzawodnictwa;
• 	integrację – każdy z zawodników drużyny
ma gwarancję odegrania w niej ważnej roli;
• poznanie rówieśników i nawiązanie przyjaźni
(program stanowi forum pozytywnej interakcji
społecznej między członkami drużyny i często
prowadzi do powstania długotrwałych przyjaźni);

Opolskie

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska:

Projekt współfinansowany ze środków:

Ogólnopolski patronat medialny:

Instytucje wspierające organizację zawodów:

Opolskie

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Opolskie
ul. Isaaka Dunajewskiego 8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel./faks: 77 482 35 64, tel.: 77 482 48 85
www.opolskie.olimpiadyspecjalne.pl, ewahalambiec@interia.pl

