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Sporty Zunifikowane® Olimpiad Specjalnych
promują inkluzję społeczną poprzez wspólne
treningi sportowe i współzawodnictwo dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną i bez.
Model Rekreacyjnych Sportów Zunifikowanych
składa się z aktywności integracyjnych dla
zawodników Olimpiad Specjalnych oraz
partnerów bez niepełnosprawności. Tym, co
odróżnia ten model od modelu
Rywalizacyjnego Sportów Zunifikowanych i
modelu Rozwoju Zawodnika Sportów
Zunifikowanych jest to, że model ten nie jest
zgodny z żadnymi przepisami konkurencji i/lub
wymaganiami składu zespołu ustanowionymi
przez Olimpiady Specjalne, określonymi w
artykule 1, Sekcja Przepisów Sportów
Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych.
Aktywności rekreacyjne mogą odbywać się we
współpracy ze szkołami, klubami sportowymi,
społecznością lokalną i innymi organizacjami
prywatnymi lub publicznymi jako
wprowadzające jednodniowe wydarzenia,
wystawy, pokazy (w tym pokazy Sportów
Zunifikowanych) lub bieżące działania, takie jak
zajęcia wychowania fizycznego i inne sportowe
zajęcia.

Model Rekreacyjnych Sportów Zunifikowanych

• Nie wymaga, aby drużyny składały się z
zawodników i partnerów w podobnym wieku i o
podobnych umiejętnościach.

• Może również obejmować treningi (np. zajęcia
wychowania fizycznego) lub zawody, w których
zawodnicy i partnerzy razem biorą udział w
ciągu sezonu lub semestru.

• Obejmuje sporty i inne zajęcia fizyczne - od
koszykówki po jogę.

• Jest kontynuowany przez pewien okres czasu
lub jako jednorazowe pokazy na wydarzeniach
Olimpiad Specjalnych.

• Obecnie nie jest traktowany jako oficjalne
zawody, lecz jako element pokazowy lub
demonstracyjny na wydarzeniach
organizowanych przez Olimpiady Specjalne.

• W szkołach spełniają kryteria Projektu
UNIFY sportów integracyjnych.

• Odbywają się tylko na poziomie Programu
Narodowego lub szczeblu regionalnym lub
lokalnym; nie są organizowane na poziomie
kontynentalnych i światowych igrzysk.

• Nie przyznaje się nagród; jednak można
wyróżniać za udział na zasadzie
jednakowego wyróżnienia dla wszystkich.
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Warunki sukcesu

1. Partnerzy i zawodnicy muszą być
zaangażowani w sport lub działalność jako
uczestnik, a nie jako maskotka lub
menedżer.

2. Wybrana aktywność musi być aktywnością
fizyczną obejmującą ruch, koordynację i
podstawowe umiejętności sportowe.

3. Model Rekreacyjnych Sportów
Zunifikowanych musi być nadzorowany
przez trenera lub lidera, który rozumie
filozofię Olimpiad Specjalnych i Sportu
Zunifikowanego, jak określono w artykule
1 Oficjalnych Przepisów Sportowych
Olimpiad Specjalnych.

4. Uczestnicy mogą być na różnym poziomie
umiejętności; jednakże muszą być
zaangażowani razem w ten sam zespół w
odpowiedni sposób. Podczas gdy cel
integracji społecznej Sportów
Zunifikowanych jest najlepiej spełniony,
gdy zawodnicy i partnerzy mają podobne
umiejętności, jednak nie są one wymagane
w modelu Rekreacyjnych Sportów
Zunifikowanych.

5. Skład drużyn nie musi być zgodny ze
standardowymi wytycznymi Sportów
Zunifikowanych; jednakże, cel integracji
społecznej modelu Rekreacyjnych Sportów
Zunifikowanych jest spełniony, gdy co
najmniej 25% członków zespołu to
zawodnicy lub partnerzy. Tak więc, w
modelu Rekreacyjnych Sportów
Zunifikowanych, Programy Narodowe
Olimpiad Specjalnych mogą dostosować
skład drużyn do swoich potrzeb w taki
sposób, aby każdy uczestnik był w pełni
zaangażowany.

6. Model Rekreacyjnych Sportów
Zunifikowane powinien odbywać się w
sposób regularny, gdzie uczestnictwo jest
systematycznie zaplanowane. Mimo że
działalność jest mniej zorganizowana,
możliwości powinny nadal być oferowane
na wysokim poziomie.

Zajęcia wychowania fizycznego: Zajęcia
wychowania fizycznego w szkole średniej
obejmują uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną i bez niepełnosprawności,
którzy grają w koszykówkę regularnie przez
cały sezon.

Klub Partnerski: Grupa członków klubu
koszykówki z niepełnosprawnością
intelektualną i bez niej decyduje się na kręgle
w sobotnie popołudnia w ramach regularnej
działalności klubowej.

Otwarte rozgrywki w lokalnej społeczności:
Grupa studentów zaprasza lokalnych
zawodników Olimpiad Specjalnych do gry w
piłkę siatkową w niedzielne wieczory.

Wystawy / demonstracje: Jednodniowe
wydarzenia, w tym pokazy Sportów
Zunifikowanych, odbywają się w szkole,
lokalnym klubie sportowym lub organizacji
sportowej, podczas których przedstawiane są
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i
bez niej jako drużyny w celu promowania
inkluzji, budowania świadomości i / lub
pozyskiwania funduszy.
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