
1. Procedury do organizacji zawodów Olimpiad Specjalnych Polska  

 
Propozycja zaopiniowana pozytywnie przez Komisje Sportową Komitetu Krajowego 15.10.2012,  

zatwierdzone przez Komitet Krajowy 09 listopada 2012 

 

1.1 Zawody ogólnopolskie  

 
są to zawody, w których mogą brać udział  wszystkie Oddziały Regionalne, spełniające warunki 

kwalifikacyjne do zawodów określone w regulaminie. Zawody ogólnopolskie organizowane są w 

dyscyplinach uznanych za oficjalnie włączonych do programu sportowego Olimpiad Specjalnych 

Polska wg. harmonogramu wieloletniego zatwierdzonego przez Komitet Krajowy Stowarzyszenia.  

 

 

 
Rodzaj zadania /funkcji Kto odpowiada za dane zadanie lub pełni daną funkcję 

1 Organizator zawodów 

Oddział Regionalny lub powołany specjalnie w tym celu Komitet 

Organizacyjny ze specjalnymi pełnomocnictwami (np. Igrzyska) przy 

Komitecie Krajowym. 

2 
Przyznanie możliwości 

organizacji zawodów 

Komitet Wykonawczy – zawody w pojedynczej dyscyplinie lub 

Komitet Krajowy – ogólnopolskie Igrzyska zimowe i letnie. Komisja 

sportowa Komitetu Krajowego opiniuje i przygotowuje propozycje 

zawodów do zatwierdzania.  

3 Regulamin zawodów 

Przygotowywany przez Departament Sportu Biura Narodowego we 

współpracy z organizatorami, konsultowany z Delegatem Technicznym 

zawodów lub koordynatorem dyscypliny, zatwierdzany podpisem przez 

Dyrektora ds. Sportu Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.  

4 

Limity uczestnictwa, 

kwalifikowanie do 

uczestnictwa 

Do udziału w zawodach są kwalifikowane ekipy Oddziałów 

Regionalnych, zasady uczestnictwa warunkuje regulamin imprezy, a 

kwestie sporne i przydzielanie limitów – decyduje biuro narodowe – 

dział sportu Biura Narodowego. 

5 

Dopuszczenie 

zawodników do startu w 

imprezie 

Kontrola dokumentacji zawodników oraz kwalifikacja zawodnika do 

udziału (książeczki, deklaracje, dyscypliny, osoby z lekkim stopniem 

upośledzenia) – pracownicy działu sportu biura narodowego lub inne 

osoby wskazane przez dział sportu BN. 

6 Dokumentacja zawodów 

Formularze rejestracyjne, protokoły zawodów, komunikaty, baza 

danych po zawodach – wszystko przechowywane i archiwizowane 

przez dział sportu Biura Narodowego. 

7 

Odpowiedzialność za 

zgodność zawodów z 

przepisami Olimpiad 

Specjalnych w tym także 

tworzenie grup  

Delegat Techniczny, Dyrektor ds. Sportu Stowarzyszenia, powołana w 

tym celu komisja tworzenia grup, pracownicy Działu Sportu Biura 

Narodowego i organizator imprezy. 



1.2 Zawody makroregionalne  

 

Są to zawody gdzie minimum 50 % zawodników reprezentuje inne Oddziały Regionalne niż 

Oddział organizatora zawodów oraz oprócz gospodarza uczestniczą minimum 2 inne 

Oddziały Regionalne.  

 

 Rodzaj zadania /funkcji Kto odpowiada za dane zadanie lub pełni daną funkcję 

1 Organizator zawodów Oddział Regionalny  

2 
Przyznanie możliwości 

organizacji zawodów 

 Komitet Wykonawczy na wniosek Oddziału Regionalnego 

organizatora  

3 Regulamin zawodów 

Przygotowywany przez Oddział Regionalny, który został 

zatwierdzony organizatorem zawodów, Wiceprezes 

Sportowy Oddziału zatwierdza podpisem regulamin 

zawodów  

4 

Limity uczestnictwa, 

kwalifikowanie do 

uczestnictwa 

Do udziału w zawodach są kwalifikowane ekipy Oddziałów 

Regionalnych, zaproszone przez organizatora, spełniające 

zasady uczestnictwa ogłoszone przez organizatora w 

regulaminie imprezy, a kwestie sporne i przydzielanie 

limitów – decyduje organizator – Oddział Regionalny. 

5 
Dopuszczenie zawodników 

do startu w imprezie 

Kontrola dokumentacji zawodników oraz kwalifikacja 

zawodnika do udziału (książeczki, deklaracje, dyscypliny, 

osoby z lekkim stopniem upośledzenia) – przedstawiciele 

organizatora imprezy, Wiceprezes Sportowy Oddziału lub 

inne osoby wyznaczone przez Dyrektora Regionalnego lub 

Komitet Regionalny Oddziału organizatora. 

6 Dokumentacja zawodów 

Formularze rejestracyjne, protokoły zawodów, komunikaty, 

baza danych po zawodach – wszystko przechowywane i 

archiwizowane przez Oddział Regionalny, który jest 

organizatorem imprezy. 

7 

Odpowiedzialność za 

zgodność zawodów z 

przepisami Olimpiad 

Specjalnych w tym także 

tworzenie grup  

Wiceprezes sportowy oddziału organizatora i organizator 

imprezy. 

 



1.3 Zawody regionalne 

 

Są to zawody  w których uczestniczą zawodnicy danego oddziału regionalnego, chociaż także 

jest możliwość udziału zaproszonych gości z innych oddziałów.  

 

 Rodzaj zadania /funkcji Kto odpowiada za dane  zadanie lub pełni daną funkcję 

1 Organizator zawodów Klub Oddziału Regionalnego lub Oddział Regionalny  

2 
Przyznanie możliwości 

organizacji zawodów 

 Komitet Regionalny Oddziału  

  

3 Regulamin zawodów 

Regulowane na poziomie oddziału, ale Wiceprezes 

sportowy Oddziału odpowiada za działania sportowe 

Oddziału 

4 

Limity uczestnictwa, 

kwalifikowanie do 

uczestnictwa 

Do udziału w zawodach są kwalifikowane ekipy z klubów 

Oddziału Regionalnych, zaproszone przez organizatora, 

spełniające zasady uczestnictwa ogłoszone przez 

organizatora w regulaminie imprezy, a kwestie sporne i 

przydzielanie limitów – decyduje organizator – Oddział 

Regionalny. 

5 
Dopuszczenie zawodników 

do startu w imprezie 

Kontrola dokumentacji zawodników oraz kwalifikacja 

zawodnika do udziału (książeczki, deklaracje, dyscypliny, 

osoby z lekkim stopniem upośledzenia) – przedstawiciele 

organizatora imprezy, Wiceprezes Sportowy Oddziału lub 

inne osoby wyznaczone przez Dyrektora Regionalnego lub 

Komitet Regionalny Oddziału organizatora. 

6 Dokumentacja zawodów 

Formularze rejestracyjne, protokoły zawodów, komunikaty, 

baza danych po zawodach – wszystko przechowywane i 

archiwizowane przez Oddział Regionalny, który jest 

organizatorem imprezy. 

7 

Odpowiedzialność za 

zgodność zawodów z 

przepisami Olimpiad 

Specjalnych w tym także 

tworzenie grup  

Wiceprezes sportowy oddziału organizatora i organizator 

imprezy. Istniej możliwość powołania przez OR 

organizatora delegatów technicznych zawodów spośród 

specjalistów danej dyscypliny w Oddziale lub innych.  

 

 



1.4 Zawody lokalne 

 

Są to zawody, w których uczestniczą zawodnicy z danego oddziału regionalnego, z 

określonego obszaru, klubów itp., o zasięgu mniejszym niż obszar oddziału, minimalnie to 

zawody dla zawodników jednego klubu Olimpiad Specjalnych. 

 

 Rodzaj zadania /funkcji  Kto odpowiada za dane  zadanie lub pełni daną funkcję 

1 Organizator zawodów Klub Oddziału Regionalnego  

2 Przyznanie możliwości 

organizacji zawodów 

 Komitet Regionalny Oddziału  

 

3 Regulamin zawodów Regulowane na poziomie klubu, organizatora zawodów 

4 Limity uczestnictwa, 

kwalifikowanie do 

uczestnictwa 

Klub organizujący zawody ustala zasady w regulaminie. 

 

5 

Dopuszczenie zawodników do 

startu w imprezie 

Kontrola dokumentacji zawodników oraz kwalifikacja 

zawodnika do udziału (książeczki, deklaracje, dyscypliny, 

osoby z lekkim stopniem upośledzenia) – przedstawiciele 

organizatora imprezy. 

6 

Dokumentacja zawodów 

Dokumentacja po zawodach – wszystko przechowywane i 

archiwizowane przez kluby, która jest organizatorem 

imprezy 

7 Odpowiedzialność za 

zgodność zawodów z 

przepisami Olimpiad 

Specjalnych w tym także 

tworzenie grup  

Organizator imprezy 

 
 


