
Harmonogram wieloletni  ogólnopolskich imprez sportowych Olimpiad Specjalnych w 
latach 2017 – 2024 – założenia oraz modernizacja  opracowane przez Komisję 
Sportową  Komitetu Krajowego w dniu 07 luty 2018. 
 
1. Ogólnopolskie Igrzyska letnie i zimowe w cyklu czteroletnim bez zmian, dopasowane do 

Igrzysk światowych. 
 

2. Bez zmian harmonogram pozostaje dla MATP oraz zawodów w piłce nożnej i 
koszykówce – dostosowane do europejskich tygodni w tych dyscyplinach. 

 
3. Bez zmian cykl zawodów ogólnopolskich dla dyscyplin zimowych (co dwa lata). 

 
4. Modernizacja w harmonogramie dot. możliwości rywalizacji w zawodach ogólnopolskich 

w ramach dyscyplin letnich co dwa lata lub dwukrotnie w cyklu czteroletnim. 
 

Dyscypliny z dużą liczebnością zawodników - utrzymać systematyczność zawodów 
ogólnopolskich co dwa lata, naprzemiennie z Igrzyskami,  tak jak dotychczas, chociaż 
zmiana następuje w kwalifikacji dyscyplin jako sporty, trenowane przez dużą liczbę 
zawodników w OR niż było to w harmonogramie dotychczasowym. 
Uzasadnienie:  celem jest umożliwienie zaplanowania systematycznego realizowania w  
oddziałach zawodów regionalnych, kwalifikujących do zawodów ogólnopolskich, a nawet 
łatwości zaplanowania zawodów lokalnych tam gdzie jest to potrzebne.  
 
Dyscypliny z małą  liczebnością zawodników  – zmodernizowanie dotychczasowego 
harmonogramu tak aby nie odbywały  się tak jak teraz się zdarza czyli  trzykrotnie w 
cyklu czteroletnim, wówczas gdy pojawia się dyscyplina  na ogólnopolskich  Igrzyskach 
letnich.  W takim przypadku wariantowo nie będzie zawodów w danej dyscyplinie w roku 
po letnich Igrzyskach ogólnopolskich i dopiero kolejne zawody w trzecim roku po 
ogólnopolskich letnich Igrzyskach. 
 
Ze względu na wariantowość zawodów w roku po letnich ogólnopolskich  Igrzyskach to 
harmonogram wieloletni będzie modyfikowany w roku poprzedzającym ogólnopolskie 
Igrzyska letnie (ew. jak najwcześniej gdy będą znane dyscypliny programu sportowego 
ogólnopolskich Igrzysk letnich) 
 
Zakwalifikowanie dyscyplin  (dużo, mało zawodników trenujących): 
 

Dużo trenujących zawodników w 
dyscyplinie: 

Dyscypliny z mniejszą liczbą trenujących 
zawodników: 

Lekkoatletyka 
Tenis stołowy 
Pływanie 
Badminton 
Bowling 
Bocce 
Koszykówka 
Piłka Nożna 

 

Kolarstwo 
Wrotkarstwo 
Gimnastyka 
Trójbój siłowy 
Jeździectwo 
Kajakarstwo 
Tenis 
Piłka siatkowa 
Golf 
Judo 

 

 
Zalecenie: Igrzyska letnie ogólnopolskie powinny mieć w swoim programie sportowym 
minimum 6 spośród 8 dyscyplin z dużą liczebnością zawodników. 


