
12 Września 2012 

Prawa autorskie ©2012 Special Olympics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Wszystkie materiały przewidziane w tym szkoleniu są chronione prawami autorskimi Special Olympics, Inc. i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których są przeznaczone. 

W żadnym wypadku materiały te nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane lub wyświetlane w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Special Olympics, Inc.  

 

Zasada Pełnego Zaangażowania 

 
Najważniejszym z "7 kryteriów sukcesu Programu Sportów Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych " jest Zasada 
Pełnego Zaangażowania. Zasadniczo, Zasada Pełnego Zaangażowania zapewnia każdemu graczowi możliwość 
przyczynienia się do sukcesu swojego zespołu poprzez swoje unikalne umiejętności i cechy. Oznacza to, że 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. 

 
Wszyscy członkowie zespołu muszą być zaangażowani i wykorzystywać własne indywidualne umiejętności i mocne 
strony. W ten sposób zawodnicy i partnerzy mogą mieć zapewnione różne możliwości. Zawodnicy w zespole mogą 
nie być przyzwyczajeni do sytuacji, w których ich wkład jest akceptowany i szanowany. Natomiast, partnerzy mogą 
potrzebować zachęty do grania najlepiej, jak potrafią jednocześnie będąc dobrym kolegą z drużyny dla innych. 
 
W związku z tym, gdy tworzone są drużyny Sportów Zunifikowanych, niezwykle ważne jest, aby zarówno 
zawodnicy, jak i partnerzy byli oceniani pod względem ich umiejętności i poziomu gry. Chociaż mogą wystąpić 
zauważalne różnice w ich umiejętnościach, trener będzie mógł obserwować ich ogólne wyniki, aby określić, czy 
posiadają wymagane umiejętności i zrozumienie zasad gry, pozwalające bezpiecznie uczestniczyć rozgrywkach w 
tym zespole. Celem jest, aby każdy z drużyny odgrywał znaczącą rolę i miał możliwość zaprezentowania swoich 
mocnych stron do gry drużyny. Jakość interakcji społecznych i komunikacji między członkami zespołu powinna 
pozwalać każdemu w pełni uczestniczyć i cieszyć się pozytywnym doświadczeniem. 
 
Wskaźniki Pełnego Zaangażowania 

 Członkowie drużyny rywalizują bez nadmiernego/niepotrzebnego/dodatkowego ryzyka kontuzji dla siebie 
lub innych. 

 Członkowie drużyny rywalizują zgodnie z przepisami dyscypliny i konkurencji. 

 Członkowie drużyny mają możliwość przyczynienia się do wyników zespołu. 
 Koledzy z drużyny dostosowują swoje umiejętności do umiejętności innych graczy, co przekłada się na 

lepszą efektywność w grze członków drużyny o mniejszych umiejętnościach. 
  
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. 
 Drastycznie obniżają swój poziom umiejętności, aby nie skrzywdzić innych i nie kontrolować całej gry. 

 
Uwaga: Ważne jest, aby wszyscy trenerzy i liderzy programów zrozumieli Zasadę Pełnego Zaangażowania przed 
wyborem członków zespołu.  
 
Jak widać, Sporty Zunifikowane dalej spełniają misję Olimpiad Specjalnych oraz obejmują filozofię i zasady Sportów 
Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych.  
 
"Nie widzę wielu różnic. Zarówno zawodnicy, jak i partnerzy chcą rywalizować. I każdy chce się dobrze bawić." – Don 
Hess, trener Sportów Zunifikowanych. 


