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ΑΘΟ 1
Οι Επίςθμοι Κανονιςμοί των Special Olympics («Κανονιςμοί Ακλθμάτων»)
περιλαμβάνουν τισ αρχζσ του προπονθτικοφ και αγωνιςτικοφ προγράμματοσ των Special
Olympics.
το Άρκρο 1 περιλαμβάνονται οι γενικζσ αρχζσ και κανόνεσ των Special Olympics
(«Γενικοί Κανονιςμοί»), που δεν περιλαμβάνονται ςτουσ γενικοφσ κανονιςμοφσ κάκε
ακλιματοσ.
ε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των Κανονιςμϊν Ακλθμάτων και των Γενικϊν
Κανονιςμϊν των Special Olympics, υπεριςχφουν οι Επίςθμοι Γενικοί Κανονιςμοί των
Special Olympics.
το Άρκρο 1 των Γενικϊν Κανονιςμϊν βρίςκονται επίςθσ ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι και οι
Κεμελιϊδεισ Αρχζσ των Special Olympics.
Σημείωςη: Όπου χρθςιμοποιείται οποιοςδιποτε όροσ αναφοράσ ςε πρόςωπο ςτο αρςενικό γζνοσ
(π.χ. με τθ λζξθ ακλθτισ), αναφζρεται ςε πρόςωπα και των δφο φφλων, εκτόσ αν υπάρχει ειδικι
πρόνοια για το αντίκετο.

Ραράγραφοσ Α
Κανονιςμοί Αθλημάτων
1.

2.

Όλεσ οι προπονιςεισ και οι αγϊνεσ των Special Olympics πρζπει να διεξάγονται
ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ κάκε Ακλιματοσ. Οι Κανονιςμοί Ακλθμάτων
μποροφν να τροποποιοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα όπωσ αναφζρεται ςτο
Παράρτθμα Α.
Χριςθ των Κανόνων των Διεκνϊν Ομοςπονδιϊν ι των Εκνικϊν Ομοςπονδιϊν
Ακλθμάτων:
α. Οι αγϊνεσ των Special Olympics οφείλουν να λειτουργοφν ςφμφωνα με τουσ
κανονιςμοφσ που δθμιουργικθκαν από τισ Διεκνείσ Ομοςπονδίεσ (IF) ι τισ
Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ (NGB) κάκε ακλιματοσ.
Οι Κανονιςμοί Ακλθμάτων των Special Olympics, ζχουν ςτόχο, τθ προςαρμογι,
όπου χρειάηεται, των κανόνων των Διεκνϊν Ομοςπονδιϊν ι των κανόνων των
Εκνικϊν Ομοςπονδιϊν.
ε περιπτϊςεισ όπου οι κανόνεσ των Διεκνϊν ι των Εκνικϊν Ομοςπονδιϊν
ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τουσ Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων (SO), ιςχφουν οι
Κανονιςμοί Ακλθμάτων (SO).
Κάκε Διαπιςτευμζνο (SO) Πρόγραμμα, οφείλει να δθλϊνει τουσ κανονιςμοφσ
που χρθςιμοποιοφνται ωσ ςθμείο αναφοράσ για κάκε άκλθμα.
β. τουσ Περιφερειακοφσ και Παγκόςμιουσ αγϊνεσ των Special Olympics,
χρθςιμοποιοφνται οι κανονιςμοί των Διεκνϊν Ομοςπονδιϊν.
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γ. το Παράρτθμα Β του εγγράφου αυτοφ περιζχεται θ λίςτα με τισ Διεκνείσ
Ομοςπονδίεσ για κάκε Επίςθμο και Αναγνωριςμζνο Άκλθμα των Special
Olympics.
3.

Θ παράγραφοσ Α, κάκε υγκεκριμζνου Κανονιςμοφ Ακλιματοσ, ςυμπεριλαμβάνει
τθ λίςτα με τα επίςθμα αγωνίςματα των Special Olympics.
Σο εφροσ των ακλθμάτων αποςκοπεί ςτο να προςφζρει αγωνιςτικζσ ευκαιρίεσ ςε
ακλθτζσ όλων των ικανοτιτων. Σα προγράμματα μποροφν να κακορίςουν τα
αγωνίςματα που κα προςφζρονται και εάν χρειαςτεί, οδθγίεσ για τθν διαχείριςθ
των αγωνιςμάτων. Οι προπονθτζσ είναι υπεφκυνοι να παρζχουν προπονιςεισ και
επιλογζσ αγωνιςμάτων ανάλογα με τισ ικανότθτεσ και τα ενδιαφζροντα κάκε
ακλθτι.

4.

ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτα Special Olympics ακλθτϊν με κινθτικά προβλιματα,
το Πρόγραμμα πρζπει να διακατζχεται των από τισ παρακάτω αρχζσ:
 κάκε ακλθτισ πρζπει να απολαμβάνει μία αξιοπρεπι και ουςιαςτικι
αγωνιςτικι εμπειρία
 θ ακεραιότθτα του αγωνίςματοσ πρζπει να διατθρείται και
 πρζπει να διαφυλάςςεται θ υγεία και αςφάλεια των ακλθτϊν, προπονθτϊν
και διαιτθτϊν - κριτϊν.

Ραράγραφοσ Β
Απαιτήςεισ για ςυμμετοχή ςτα Special Olympics
1.

Οι απαιτιςεισ για τθ ςυμμετοχι κάποιου ακλθτι ςτα Special Olympics
αναφζρονται με λεπτομζρεια ςτο Άρκρο 6.01 των Γενικϊν Κανονιςμϊν (βρίςκονται
ςτο Παράρτθμα Γ αυτϊν των κανονιςμϊν).

Ραράγραφοσ Γ
Κϊδικασ Συμπεριφοράσ
1.

Κϊδικασ Συμπεριφοράσ
Ο κϊδικασ δεοντολογίασ για τουσ ακλθτζσ και τουσ προπονθτζσ
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα Δ του παρόντοσ εγγράφου. Σα κριτιρια αυτά
είναι τα ελάχιςτα προαπαιτοφμενα και το Διοικθτικό υμβοφλιο του κάκε
Διαπιςτευμζνου Προγράμματοσ ζχει δικαίωμα να προςκζςει και άλλα.
Εκτόσ από το κϊδικα δεοντολογίασ, πολιτικι των Special Olympics αποτελεί, όλα τα
διαπιςτευμζνα προγράμματα, να ςυμμετζχουν ςτισ εκπαιδεφςεισ και τουσ αγϊνεσ
με πνεφμα ςεβαςμοφ και ευγενοφσ ακλθτικισ άμιλλασ.
Οποιοδιποτε άτομο, ομάδα ι αποςτολι αρνείται να ςυμμετάςχει ςτουσ Αγϊνεσ ι
ςε κάποια άλλθ δραςτθριότθτα των Special Olympics, επικαλοφμενθ τθν κρθςκεία
ι τθ πολιτικι ιδεολογία των ςυνακλθτϊν τθσ ςτα Special Olympics, κα αποκλείεται
5
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θ ςυμμετοχι τθσ, ςτουσ αγϊνεσ ι ςτο άκλθμα και δεν κα δικαιοφται βράβευςθ ι
αναγνϊριςθ.

2.

Αντιαθλητική Συμπεριφορά
Αν κάποιοσ ακλθτισ αρνθκεί να υπακοφςει τισ οδθγίεσ του Διαιτθτι ι άλλων
επίςθμων κριτϊν ι που κα επιδείξει ο ίδιοσ αντιακλθτικι ςυμπεριφορά, ι κα
προςβάλλει με τισ πράξεισ του ι τα λόγια του τουσ κριτζσ, κεατζσ κλπ ςε
οποιουςδιποτε αγϊνεσ, ο Διαιτθτισ ζχει δικαίωμα να τον αποβάλει από κάποιο
αρικμό μελλοντικϊν αγϊνων του ςυγκεκριμζνου ακλιματοσ.

3.

Ελάχιςτα Ρροπονητικά Κριτήρια
Κατευκυντιριεσ Αρχζσ:
α. Οι ακλθτζσ των Special Olympics ζχουν το δικαίωμα να προπονοφνται:
 Από προπονθτζσ ποφ ζχουν γνϊςεισ των ακλθμάτων και των Special
Olympics και που ζχουν τθν δυνατότθτα να δουλεφουν αποτελεςματικά
με άτομα με διανοθτικι αναπθρία.
 Αναπτφςςοντασ τισ ακλθτικζσ τουσ ικανότθτεσ και τθν φυςικι τουσ
κατάςταςθ.
 Με ςκοπό να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για αγϊνεσ.
β. Θ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία ορίηονται και εφαρμόηονται τα Ελάχιςτα
Προπονθτικά Κριτιρια, είναι θ εξισ:
 Σα Προγράμματα/ Σμιματα, πρζπει να αναπτφςςουν τα δικά τουσ
προπονθτικά κριτιρια ωσ προχπόκεςθ για τθν είςοδό των ακλθτϊν ςτο
ειςαγωγικό επίπεδο αγωνιςμάτων.


Κανζνασ ακλθτισ δε λαμβάνει μζροσ ςε αγϊνεσ ζωσ ότου είναι ζτοιμοσ να
αγωνιςτεί. Αυτό διαςφαλίηει ότι κάκε ακλθτισ κα ζχει αποκτιςει τισ
ικανότθτεσ και το επίπεδο φυςικισ κατάςταςθσ, ϊςτε να αγωνιςτεί
ουςιαςτικά και με αςφάλεια. Αυτό δεν απαγορεφει άλλεσ αγωνιςτικζσ
ευκαιρίεσ ωσ μζροσ τθσ προπόνθςθσ των ακλθτϊν.

Ραράγραφοσ Δ
Κατάταξη των Αθλημάτων των Special Olympics
1.

Τπάρχουν τρείσ κατθγορίεσ ακλθμάτων των Special Olympics:
α. Επίςθμα Ακλιματα
β. Αναγνωριςμζνα Ακλιματα
γ. Σοπικά Δθμοφιλι Ακλιματα

2.

Θ πρόταςθ για τθν ζνταξθ ενόσ ακλιματοσ ςε μια από τισ παραπάνω κατθγορίεσ
πρζπει να γίνεται από κάποιο εγκεκριμζνο Πρόγραμμα των Special Olympics.
Κανζνα άκλθμα δεν κα ενταχκεί μόνο με βάςθ τισ ςυςτάςεισ των Διεκνϊν
Ομοςπονδιϊν ι των Εκνικϊν Ομοςπονδιϊν.
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4. Σα κριτιρια που ακολουκοφνται για τθν κατάταξθ
Αναγνωριςμζνων και Σοπικά Δθμοφιλϊν Ακλθμάτων:
ΕΡΙΣΘΜΑ ΑΘΛΘΜΑΤΑ
SOI Επίςθμοσ Προπονθτικόσ
Οδθγόσ
SOI Εγκεκριμζνοσ Οδθγόσ
Διαχείριςθσ
Ακλθτικϊν
Ομάδων
Σουλάχιςτον
24
Διαπιςτευμζνα
Προγράμματα προςφζρουν
το άκλθμα ςε επίπεδο
Αγωνιςτικοφ
Προγράμματοσ*
Αυτά τα 24 Προγράμματα
αντιπροςωπεφουν
τουλάχιςτον 3 γεωγραφικζσ
περιφζρειεσ των Special
Olympics
Ζνα
Επιτετραμμζνο
γραφείο τθσ SOI βρίςκεται
εκεί
Μία Διεκνισ Ομοςπονδία
βρίςκεται εκεί και ζχει
εγκρίνει τουσ κανονιςμοφσ
που ζχουν εκδοκεί για
χριςθ από τα Special
Olympics
Συποποιθμζνοι κανονιςμοί
ζχουν δθμοςιευκεί και
εκτελεςτεί
ςε
Εκνικά
Προγράμματα
και
Παγκόςμιουσ Αγϊνεσ
Σο Ακλθτικό Σμιμα τθσ SOI
ζχει διενεργιςει ζλεγχο
Τγείασ και Αςφάλειασ

ΑΝΑΓΩΙΣΜΕΝΑ
ΑΘΛΘΜΑΤΑ

των

Επίςθμων,

ΤΟΡΙΚΑ ΔΘΜΟΦΙΛΘ
ΑΘΛΘΜΑΤΑ

Σουλάχιςτον
12
Προγράμματα προςφζρουν
το άκλθμα ςε επίπεδο
Αγωνιςτικοφ
Προγράμματοσ*
Αυτά τα 12 Προγράμματα
αντιπροςωπεφουν
τουλάχιςτον 2 γεωγραφικζσ
περιφζρειεσ των Special
Olympics
Ζνα
Επιτετραμμζνο
γραφείο τθσ SOI βρίςκεται
εκεί
Μία Διεκνισ Ομοςπονδία
βρίςκεται εκεί και ζχει
εγκρίνει τουσ κανονιςμοφσ
που ζχουν εκδοκεί για
χριςθ από τα Special
Olympics
Συποποιθμζνοι κανονιςμοί
ζχουν δθμοςιευκεί και
εκτελεςτεί
ςε
αγϊνεσ
Εκνικϊν Προγραμμάτων
Σο Ακλθτικό Σμιμα τθσ SOI
ζχει διενεργιςει ζλεγχο
Τγείασ και Αςφάλειασ

* = φμφωνα με τισ Ετιςιεσ Αναφορζσ του PDS
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Σο υμβοφλιο του
Προγράμματοσ
ζχει
εγκρίνει το άκλθμα
Ζνασ
Εκνικόσ
Οργανιςμόσ βρίςκεται
εκεί και ζχει εγκρίνει
τουσ κανονιςμοφσ που
ζχουν εκδοκεί για
χριςθ από τα Special
Olympics
Συποποιθμζνοι
κανονιςμοί
ζχουν
δθμοςιευκεί
και
εκτελεςτεί ςε αγϊνεσ
Προγραμμάτων
Σο Εκνικό Πρόγραμμα
των
SO
ζχει
διενεργιςει
ζλεγχο
Τγείασ και Αςφάλειασ
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5.

Επίςθμα Ακλιματα 2010
Εαρινά Αθλήματα
Κολφμβθςθ
τίβοσ
Ενόργανοσ Γυμναςτικι
Καλακοςφαίριςθ
Αντιπτζριςθ (Μπάντμιντον)
Μπότςε
Μπόουλινγκ
Ποδθλαςία
Λππαςία
Ποδόςφαιρο
Γκολφ
Χειροςφαίριςθ
Σηοφντο
Ρυκμικι Γυμναςτικι
Δυναμικι Άρςθ Βαρϊν
Πατινάη επί Δαπζδου
Λςτιοπλοΐα
όφτμπολ
Επιτραπζηια Αντιςφαίριςθ
Αντιςφαίριςθ
Πετοςφαίριςθ

6.

Χειμερινά Αθλήματα
Αλπικό κι
κι Αντοχισ
Καλλιτεχνικό πατινάη
Χόκεϊ επί δαπζδου
Snowboarding
Χιονοβατίδεσ
Πατινάη ταχφτθτασ

Αναγνωριςμζνα Ακλιματα 2010
Εαρινά
Κρίκετ
Καγιάκινγκ
Netball

7.

Χειμερινά
Ποδόςφαιρο άλασ

Σοπικά Δθμοφιλι Ακλιματα
Σα Διαπιςτευμζνα Εκνικά Προγράμματα μποροφν να προςφζρουν ακλιματα τα
οποία είναι δθμοφιλι τοπικά και δεν κεωροφνται προσ το παρόν Επίςθμα ι
Αναγνωριςμζνα ακλιματα.

8.

Σοπικά Δθμοφιλι Ακλιματα που απαιτοφν για τθ διεξαγωγι τουσ προζγκριςθ από
αρμόδια εντεταλμζνα πρόςωπα των Special Olympics.
Πρόκειται για ακλιματα τα οποία θ SOI ζχει καταλιξει πωσ μπορεί να εκκζςουν
τουσ ακλθτζσ των Special Olympics ςε ρίςκο τόςο τθσ υγείασ τουσ όςο και τθσ
αςφάλειάσ τουσ.
Κανζνα Διαπιςτευμζνο Εκνικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να προςφζρει προπόνθςθ ι
αγϊνεσ ςε άκλθμα που περιλαμβάνεται ςτθ λίςτα αυτι θ SOI, χωρίσ τθν ζγκριςθ
του ακλθτικοφ τμιματοσ των Special Olympics. Αιτιςεισ άδειασ για τθν προςφορά
8
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ενόσ τζτοιου ακλιματοσ πρζπει να ςυνοδεφονται από προτεινόμενουσ
κανονιςμοφσ κακϊσ και προχποκζςεισ αςφάλειασ.
Θ SOI, προσ το παρόν, ζχει κατατάξει τα μαχθτικά ακλιματα, οι πολεμικζσ τζχνεσ
(εκτόσ του Σηοφντο), ακλιματα με ζλκθκρο, μθχανοκίνθτα ακλιματα, εναζρια
ακλιματα, ςκοποβολι και τοξοβολία είναι πικανά Σοπικά Δθμοφιλι Ακλιματα, τα
οποία χριηουν προζγκριςθσ από τα κεντρικά των Special Olympics.
8.

Διατιρθςθ των Επιπζδων Αναγνϊριςθσ Ακλθμάτων.
α. Κάκε άκλθμα κα επαναξιολογείται κάκε τζςςερα χρόνια και κα κατατάςςεται
βάςει των παραπάνω κριτθρίων. Σα Εαρινά (κερινά) Ακλιματα κα
επαναπιςτοποιοφνται μετά από κάκε Παγκόςμιουσ Κερινοφσ Αγϊνεσ
ξεκινϊντασ από το 2007. Σα Χειμερινά Ακλιματα κα επαναπιςτοποιοφνται
μετά από κάκε Παγκόςμιουσ Χειμερινοφσ Αγϊνεσ ξεκινϊντασ από το 2009.
β. Σο Ακλθτικό Σμιμα τθσ SOI είναι υπεφκυνο για να υποβάλλει αποδείξεισ για το
επίπεδο αναγνϊριςθσ όλων των ακλθμάτων.
γ. Οι προτάςεισ επανα-πιςτοποίθςθσ κα γίνονται ςτθ υμβουλευτικι Επιτροπι
Ακλθτικϊν Κανονιςμϊν.

9.

Πρόςκεςθ/Αφαίρεςθ Αγωνιςμάτων μζςα ςε Επίςθμα ι Αναγνωριςμζνα Ακλιματα
Προτάςεισ για τροποποιιςεισ των αγωνιςμάτων μζςα ςε Επίςθμα και
Αναγνωριςμζνα Ακλιματα κα απευκφνονται μζςα από τθν διαδικαςία
τροποποιιςεων των Ακλθτικϊν Κανονιςμϊν. (Βλζπε Παράρτθμα Α).

Ραράγραφοσ Ε
Συχνότητα Αγϊνων, Αγϊνεσ και Τουρνουά με Ρροςκλήςεισ
1.

2.

Κάκε Διαπιςτευμζνο Εκνικό Πρόγραμμα κα παρζχει τακτικζσ αγωνιςτικζσ ευκαιρίεσ
όπωσ περιγράφεται ςτουσ Γενικοφσ Κανόνεσ Παράγραφοσ 7.03.c Γενικζσ Απαιτιςεισ
για τουσ Αγϊνεσ και τα Ακλιματα των Special Olympics.(Βλζπε Παράρτθμα E).
Σα πρότυπα για τθν διεξαγωγι των ακλθτικϊν προπονιςεων και αγϊνων
παρακζτονται ςτο Άρκρο 7 των Γενικϊν Κανονιςμϊν.

Ραράγραφοσ ΣΤ
Ιατρικζσ Απαιτήςεισ και Ρροχποθζςεισ Αςφάλειασ
1.

Σα Διαπιςτευμζνα Εκνικά Προγράμματα και οι Οργανωτικζσ Επιτροπζσ Αγϊνων
(GOC), πρζπει να διενεργοφν όλεσ τισ προπονιςεισ και τουσ αγϊνεσ ςε αςφαλζσ
περιβάλλον, λαμβάνοντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ υγείασ
και τθσ αςφάλειασ των ακλθτϊν, των προπονθτϊν, των εκελοντϊν και των κεατϊν.
Πρζπει επίςθσ να εμμζνουν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ιατρικζσ απαιτιςεισ του κάκε
αγωνίςματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ ακλθτικοφσ κανονιςμοφσ.

2.

Σα Διαπιςτευμζνα Εκνικά Προγράμματα οφείλουν να παρζχουν επαρκι επίβλεψθ
και προπόνθςθ όλων των ακλθτϊν. Για τισ αγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, θ μζγιςτθ
9
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αναλογία είναι τζςςερεισ ακλθτζσ προσ ζναν Προπονθτι/υνοδόσ (4:1 αναλογία
ακλθτϊν-προπονθτι).
3.

Οι προπονθτζσ πρζπει να κζτουν πάνω από όλα, τθν υγεία και τθν αςφάλεια των
ακλθτϊν και αυτό είναι πολφ ςθμαντικό για τθν επιλογι των κατάλλθλων ακλθτϊν
για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε οποιαδιποτε ακλθτικι ομάδα των Special Olympics.
ε άτομα με εμφανϊσ μεγαλφτερεσ ικανότθτεσ από άλλα μζλθ τθσ ομάδασ, μπορεί
να απαγορευτεί θ ςυμμετοχι ςε ομαδικά ακλιματα των Special Olympics, κακϊσ θ
ςυμμετοχι τουσ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τουσ άλλουσ ακλθτζσ.

4.

Σα Διαπιςτευμζνα Εκνικά Προγράμματα και οι Οργανωτικζσ επιτροπζσ πρζπει να
ςυμμορφϊνονται όχι μόνο με τισ απαιτιςεισ του κάκε ακλιματοσ (ςφμφωνα με
τουσ Κανονιςμοφσ Αγωνιςμάτων), αλλά και με τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ των
ιατρικϊν παροχϊν και προλθπτικϊν μζτρων ςτουσ αγωνιςτικοφσ χϊρουσ.
α.

Ελάχιςτεσ Λατρικζσ Παροχζσ ςτουσ Αγϊνεσ
1) Ζνασ εξειδικευμζνοσ νοςοκόμοσ πρζπει να βρίςκεται επί τόπου ι
διακζςιμοσ ανά πάςα ςτιγμι.
2) Εγκεκριμζνοσ Λατρόσ πρζπει να βρίςκεται επί τόπου ι να μπορεί να
προςζλκει με μία άμεςθ κλιςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων.
3) Οι περιοχζσ πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να ζχουν εμφανι ςιμανςθ, επαρκι
εξοπλιςμό και εξειδικευμζνο προςωπικό με νοςοκόμο εκτάκτου ανάγκθσ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων.
4) Αςκενοφόρο, απινιδωτισ και άλλοσ κατάλλθλοσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ για τθν
αντιμετϊπιςθ κρίςεων, πρζπει να είναι διακζςιμα κάκε ςτιγμι.

β.

Ελάχιςτα Προλθπτικά Μζτρα Αςφαλείασ ςτουσ Αγϊνεσ:
1) Πρζπει να παρκοφν επαρκείσ προφυλάξεισ για να αποφευχκοφν θλιακά
εγκαφματα, υποκερμία ι άλλεσ καταςτάςεισ ι αρρϊςτιεσ που
προκαλοφνται από τθν ζκκεςθ ςε καιρικά φαινόμενα.
2) Πρζπει να υπάρχουν ειδικζσ προφυλάξεισ όταν γίνονται οι αγϊνεσ ςε
μεγάλο υψόμετρο, παρζχοντασ προπονθτικζσ προτάςεισ για τουσ ακλθτζσ
πριν από τουσ αγϊνεσ και εξοπλίηοντασ τουσ αγωνιςτικοφσ χϊρουσ με
φιάλεσ οξυγόνου.
3) Άφκονο νερό ι άλλα υγρά πρζπει να παρζχονται ςτουσ ακλθτζσ κακ’ όλθ
τθν διάρκεια των αγϊνων και οι ακλθτζσ πρζπει να ενκαρρφνονται για να
κάνουν διάλειμμα για νερό.
4) Πρζπει να διαςφαλίηεται ότι κάκε ςυμμετζχοντασ κα λάβει τα φάρμακα τα
οποία ζχουν ¨ςυνταγογραφθκεί¨ γι αυτόν/αυτιν.
5) Οι διοργανωτζσ των αγϊνων, κριτζσ και προπονθτζσ πρζπει να λαμβάνουν
υπόψθ τουσ τα καρδιοαναπνευςτικά αποτελζςματα και τα επίπεδα
εντατικότθτασ του ακλιματοσ όταν φτιάχνουν το αγωνιςτικό πρόγραμμα
για το άκλθμα, υπολογίηοντασ τθν διάρκεια των αγϊνων, καιρικζσ
ςυνκικεσ, τθ φυςικι κατάςταςθ των ςυμμετεχόντων και τθν ανάγκθ για
επαρκι διαλείμματα ξεκοφραςθσ. Γενικότερα, πρζπει να υπάρχει επαρκισ
χρόνοσ μεταξφ των προςπακειϊν τουσ, οι τελικοί και οι προκριματικοί
αγϊνεσ πρζπει να ζχουν επαρκι χρόνο μεταξφ τουσ.
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6) Ο απαραίτθτοσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ των ακλθτϊν όπου χρειάηεται,
βρίςκεται ςτουσ επίςθμουσ κανονιςμοφσ ακλιματοσ.
5.

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με άτομα με ςφνδρομο Down και που ζχουν ΑτλαντοΑξονικό φνδρομο (βλζπε Παράρτθμα Σ).

6.

Σα Διαπιςτευμζνα Εκνικά Προγράμματα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν
Παράγραφο 6.02 των Γενικϊν Κανονιςμϊν Special Olympics (βρίςκεται ςτο
Παράρτθμα Σ αυτϊν των κανονιςμϊν) που ςχετίηονται με τισ απαιτιςεισ
εγγραφισ των ακλθτϊν, ςυμπεριλαμβάνοντασ οδθγίεσ για τθν ςυμμετοχι ατόμων
με ςφνδρομο Down κακϊσ και οδθγίεσ για τα φάρμακα που κυκλοφοροφν πριν από
τθν ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ των Special Olympics.

Ραράγραφοσ Η
Επιτροπζσ Κανονιςμϊν
1.

Κάκε Διαπιςτευμζνο Εκνικό Πρόγραμμα υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι αγϊνων
πρζπει να διορίηει Αγωνόδικο Επιτροπι / Επιτροπι Κανονιςμϊν για Κάκε Άκλθμα
που διεξάγεται ςτουσ αγϊνεσ και επίςθσ τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων/
Επιτροπι Κανονιςμϊν Αγϊνων.

2.

Μόνο ο Επικεφαλισ Προπονθτισ ι ζνασ εκπρόςωποσ του (όταν απουςιάηει ο
Επικεφαλισ Προπονθτισ) μπορεί να υποβάλλει διαμαρτυρία ι ζνςταςθ με βάςθ
τουσ κανονιςμοφσ που υποςτθρίηονται από τον Τπεφκυνο των αγϊνων.

3.

Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι κα διαςφαλίηει ότι οι κανονιςμοί των Διεκνϊν
Ομοςπονδιϊν/Εκνικϊν Ομοςπονδιϊν και των Special Olympics ακολουκοφνται και
εφαρμόηονται ςε κάκε άκλθμα και κα ελζγχουν όλεσ τισ ενςτάςεισ που γίνονται.
α. Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι ςτελεχϊνεται ςφμφωνα με το πρωτόκολλο τθσ
Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ (IF) ι τθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ (NGB) του ακλιματοσ.
β. Όπου δεν υπάρχει δθμοςιευμζνο πρωτόκολλο, θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι κα
αποτελείται από τρία μζλθ: ζνα από το Διαπιςτευμζνο Εκνικό Πρόγραμμα που
διεξάγει τουσ αγϊνεσ, ζνα από τθν Οργανωτικι Επιτροπι (GOC) και τον
επικεφαλι του ςυγκεκριμζνου ακλιματοσ.

4.

Θ Επιτροπι Ενςτάςεων / Επιτροπι Κανονιςμϊν Αγϊνων διαςφαλίηει ότι οι
Κανονιςμοί Ακλιματοσ ακολουκοφνται και εφαρμόηονται παντοφ, και ακοφει τισ
ενςτάςεισ ςτουσ κανονιςμοφσ μόνο από τθν ςυγκεκριμζνθ επιτροπι ενςτάςεων του
ακλιματοσ (Αγωνόδικοσ Επιτροπι). Θ Επιτροπι Ενςτάςεων / Επιτροπι Κανονιςμϊν
Αγϊνων πρζπει να είναι θ τελευταία που ζχει εξουςία για τθν ερμθνεία όλων των
κανονιςμϊν και των ενςτάςεων κατά τθν διάρκεια των αγϊνων.
α Θ Επιτροπι Ενςτάςεων / Επιτροπι Κανονιςμϊν Αγϊνων κα πρζπει να
αποτελείται από τρία μζλθ: ζνα από το Διαπιςτευμζνο Εκνικό Πρόγραμμα
υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των αγϊνων, ζνα από τθν Οργανωτικι Επιτροπι
και ζνα μζλοσ με πολφχρονθ εμπειρία ςε αγϊνεσ Special Olympics.
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β. Ζνα αναπλθρωματικό μζλοσ πρζπει να τοποκετείται ςτθν Επιτροπι Ενςτάςεων /
Επιτροπι Κανονιςμϊν Αγϊνων . Ο αναπλθρωματικόσ κα πάρει τθ κζςθ του
εμπειρικοφ μζλουσ ςε περίπτωςθ που θ Κριτικι Επιτροπι Ενςτάςεων πρζπει να
εξετάςει κάποια υπόκεςθ που αφορά μζλοσ τθσ ομάδασ ι τθσ αποςτολισ του
εμπειρικοφ μζλουσ. Ο αναπλθρωματικόσ κα ζχει το δικαίωμα να παρευρίςκεται
ςε όλεσ τισ ςυναντιςεισ και να λαμβάνει μζροσ ςε όλεσ τισ ςυηθτιςεισ τθσ
Κριτικι Επιτροπι Ενςτάςεων, αλλά δεν κα μπορεί να ψθφίηει εκτόσ εάν
προβλζπεται από τθν προθγοφμενθ πρόταςθ.

Ραράγραφοσ H
Θλικιακζσ Απαιτήςεισ και Κατάταξη για τουσ Αγϊνεσ
1.

Οι Ακλθτζσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 8 χρονϊν για να μπορζςουν να λάβουν
μζροσ ςε αγϊνεσ των Special Olympics. Οριςμζνα ακλιματα και αγωνίςματα
μποροφν να περιορίςουν περαιτζρω τθ ςυμμετοχι ακλθτϊν λόγω θλικίασ.
Παράλλθλα, επιπλζον θλικιακζσ απαιτιςεισ δίνονται ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ
κανονιςμοφσ του κάκε ακλιματοσ.

2.

Οι παρακάτω θλικιακζσ ομάδεσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ
των Special Olympics:
α. Ατομικά ακλιματα:
Θλικίεσ 8-11
Θλικίεσ 12-15
Θλικίεσ 16-21
Θλικίεσ 22-29
Θλικίεσ 30 και άνω
Επιπλζον θλικιακζσ ομάδεσ μπορεί να δθμιουργθκοφν εάν υπάρχει επαρκισ
αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν «30 και άνω» θλικιακι ομάδα.
β. Ομαδικά Ακλιματα:
Θλικίεσ 15 και κάτω
Θλικίεσ 16-21
Θλικίεσ 22 και άνω
Επιπλζον θλικιακζσ ομάδεσ μπορεί να δθμιουργθκοφν εάν υπάρχει επαρκισ
αρικμόσ ομάδων ςτθν «22 και άνω» θλικιακι ομάδα. Σο θλικιακό γκρουπ μιασ
ομάδασ ορίηεται από τθν θλικία του γθραιότερου ακλθτι τθσ ομάδασ τθν θμζρα
ζναρξθσ των αγϊνων.

3.

Θλικιακζσ Ομάδεσ μποροφν να ςυνδυαςτοφν ανάλογα με τισ παρακάτω ςυνκικεσ:
α. τα ατομικά ακλιματα, εάν υπάρχουν λιγότεροι από τρείσ αγωνιηόμενοι ςε ζνα
θλικιακό γκρουπ, οι ακλθτζσ αγωνίηονται ςτο αμζςωσ μεγαλφτερο θλικιακό
γκρουπ. Σότε, αυτό το θλικιακό γκρουπ μετονομάηεται ϊςτε να αντικατοπτρίηει
με ακρίβεια όλο το εφροσ των αγωνιηόμενων ςτο ςυγκεκριμζνο γκρουπ. Επίςθσ
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μπορεί τα θλικιακά γκρουπ να ςυνδυαςτοφν για να μειωκεί το εφροσ μεταξφ
των μεγαλφτερων και των μικρότερων ςκορ ςε μία αγωνιςτικι ςειρά (division).
β. τα ομαδικά ακλιματα, ςε κάκε γκρουπ ικανοτιτων, ζνα θλικιακό γκρουπ
μπορεί να αγωνιςτεί ενάντια ςε μία ομάδα διαφορετικοφ θλικιακοφ γκρουπ. Εάν
υπάρχει μία μόνο ομάδα ςε ζνα γκρουπ ικανοτιτων ι θλικίασ, θ ομάδα αυτι
πρζπει να αγωνιςτεί εναντίων ομάδων άλλου θλικιακοφ ι γκρουπ ικανοτιτων.
4.

Θ θλικία ενόσ ακλθτι, ορίηεται από τθν θλικία του, τθν θμζρα ζναρξθσ των αγϊνων.

Ραράγραφοσ Θ
Θ Κατάταξη ςε Αγωνιςτικζσ Σειρζσ (Divisioning)
Θ εξαςφάλιςθ μίασ δίκαιθσ κατάταξθσ ςε ςειρζσ των ακλθτϊν ςε ζναν αγϊνα είναι ζνα
από τα πρωταρχικά κακικοντα ενόσ Διευκυντι Αγϊνων.
Σα παρακάτω κριτιρια κακορίηουν πϊσ οι ακλθτζσ των Special Olympics τοποκετοφνται
ςτισ αγωνιςτικζσ ςειρζσ ςτουσ αγϊνεσ των Special Olympics. Όπου χρειαςτεί να γίνουν
εξαιρζςεισ ς’ αυτά τα κριτιρια, ο Διευκυντισ Αγϊνων κα εξετάςει τισ προτεινόμενεσ
μετατροπζσ και κα πάρει τθν τελικι απόφαςθ με ςτόχο να παρζχει όςο πιο αξιοπρεπι
και ενδιαφζρουςα αγωνιςτικι εμπειρία γίνεται για κάκε ακλθτι.
Ο Διευκυντισ Αγϊνων ζχει τθν τελικι εξουςιοδότθςθ αναφορικά με τθν κατάταξθ ςε
ςειρζσ και κάκε απόκλιςθ από αυτά τα κριτιρια.
Ενςτάςεισ αναφορικά με τθν κατάταξθσ ςε ςειρζσ δεν επιτρζπονται.
1.

Κατάταξη ςε Αγωνιςτικζσ Σειρζσ
Σα Special Olympics προτείνουν ζναν οδθγό (μποφςουλα) με μία απόκλιςθ όχι
περιςςότερο από 10% μεταξφ τθσ υψθλότερθσ και τθσ χαμθλότερθσ επίδοςθσ ςε
μία αγωνιςτικι ςειρά. Σο 10% δεν είναι κανόνασ.

2.

Ικανότητα και Καθοριςτικά Κριτήρια για την Κατάταξη ςε Αγωνιςτικζσ Σειρζσ
α. Θ ικανότθτα – επίδοςθ ενόσ ακλθτι είναι ο πρωταρχικόσ παράγοντασ για τθν
κατάταξι ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ ςτουσ αγϊνεσ των Special Olympics. Θ
ικανότθτα – επίδοςθ ενόσ ακλθτι ι μίασ ομάδασ κακορίηεται από τθν επίδοςθ
του ςε προθγοφμενο αγϊνα ι είναι το αποτζλεςμα
ενόσ οριςμζνου
προκριματικοφ γφρου ι αγϊνα.
Ο Επικεφαλισ Προπονθτισ μίασ ομάδασ είναι υπεφκυνοσ να εξαςφαλίςει ότι θ
επίδοςθ που χρθςιμοποιείται για τθν κατάταξθ του ακλθτι ςε αγωνιςτικι ςειρά
αντικατοπτρίηει τισ αλθκινζσ ικανότθτεσ του ακλθτι.
Πρζπει να παρζχονται ςτουσ προπονθτζσ ειδικά ζντυπα που κα επιτρζπουν τθν
διόρκωςθ (προσ το καλφτερο) των προκριματικϊν επιδόςεων που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν διαδικαςία τθσ κατάταξθσ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ.
Άλλοι παράγοντεσ που είναι ςθμαντικοί για τθν δθμιουργία ανταγωνιςτικϊν
αγωνιςτικϊν ςειρϊν είναι θ θλικία και το φφλλο.
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Σημείωςη: Προκριματικόσ γφροσ ι αγϊνασ ςτουσ κανονιςμοφσ αυτοφσ είναι
(ςθμαίνει) θ κατάταξθ ςε ςειρζσ που γίνεται τθν ίδια ςτιγμι των αγϊνων με
ςκοπό να κακοριςτοφν οι τελικζσ αγωνιςτικζσ ςειρζσ.
β. ε κάκε αγωνιςτικι ςειρά, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ακλθτϊν ι ομάδων είναι τρείσ
και ο μζγιςτοσ οχτϊ.
ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όμωσ, ο αρικμόσ των ακλθτϊν ι των ομάδων ςε ζναν
αγϊνα κα είναι ανεπαρκισ για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ.
Οι παρακάτω διαδικαςίεσ περιγράφουν τισ διαδοχικζσ διεργαςίεσ για τθν
δθμιουργία δίκαιων αγωνιςτικϊν ςειρϊν και επίςθσ παρζχουν οδθγίεσ για τθν
διαχείριςθ τθσ ςυμμετοχισ του ακλθτι ςε περίπτωςθ που τα δεδομζνα
αποκλείουν τθν ιδανικι κατάταξι ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ.
3.

Κατάταξη ςε Σειρζσ Ατομικϊν Αθλημάτων : Αγωνίςματα χρόνου και μζτρηςησ.
α. Πρϊτο Βιμα: Διαχωριςμόσ Ακλθτϊν ςφμφωνα με το φφλλο.
1) Διαχωρίηουμε τουσ ακλθτζσ ςε δφο ομάδεσ ςφμφωνα με το φφλλο: Γυναίκεσ
και Άνδρεσ.
2) Φυςιολογικά οι ακλθτζσ διαγωνίηονται ενάντια ςε ακλθτζσ του ίδιου
φφλλου, εκτόσ εάν οι Διεκνείσ ι Εκνικοί Κανονιςμοί επιτρζπουν τα μεικτά
αγωνίςματα. (π.χ. Λππαςία, ηευγάρια καλλιτεχνικοφ πατινάη, μπόουλινγκ,
επιτραπζηια αντιςφαίριςθ , χορόσ ςτο πάγο, αντιςφαίριςθ, κ.α.).
β. Δεφτερο Βιμα: Διαχωριςμόσ Ακλθτϊν ςφμφωνα με τθν θλικία.
1) Διαχωριςμόσ ανδρϊν και γυναικϊν ςτα παρακάτω γκρουπ: θλικίεσ 8-11, 1215, 16-21, 22-29 και θλικίεσ 30 και άνω. Μία επιπλζον θλικιακι ομάδα
μπορεί να δθμιουργθκεί εφόςον υπάρχει επαρκισ αρικμόσ ςτθν «30 και
άνω» ομάδα.
2) Θ θλικιακι ομάδα ενόσ ακλθτι ορίηεται από τθν θλικία του ακλθτι τθν
θμερομθνία ζναρξθσ των αγϊνων.
γ. Σρίτο Βιμα: Διαχωριςμόσ Ακλθτϊν φμφωνα με τθν Λκανότθτα - Επίδοςθ.
1) Για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ κατάταξθ ςε ςειρζσ, οι παρακάτω
οδθγίεσ πρζπει να εφαρμοςτοφν ανάλογα με το αγϊνιςμα
α) ε αγωνίςματα που μετροφνται ςε χρόνο, απόςταςθ ι βακμοφσ:
i. Και για τα δφο φφλλα και για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ,
ταξινομιςτε τουσ ακλθτζσ ςε φκίνουςα ςειρά ςφμφωνα με τθν
καταχωρθμζνθ επίδοςθ ι τα αγωνίςματα που κατατάςςονται ςε
αγωνιςτικζσ ςειρζσ.
ii. Ομαδοποιείςτε τουσ ταξινομθμζνουσ ακλθτζσ ζτςι ϊςτε οι
υψθλότερεσ και οι χαμθλότερεσ επιδόςεισ να είναι όςο πιο κοντά
γίνεται ςτθν οδθγία του 10% και ο αρικμόσ των αγωνιηομζνων να
μθν είναι μικρότεροσ του τρία ι μεγαλφτεροσ του οχτϊ.
β) ε αγωνίςματα που κρίνονται και θ κατάταξθ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ
γίνεται κατά τθ διάρκεια των αγϊνων:
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i.

Και για τα δφο φφλλα και για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ ςτο ίδιο
επίπεδο επιδόςεων, ταξινομιςτε τουσ ακλθτζσ ςε φκίνουςα ςειρά
ςφμφωνα με τισ επιδόςεισ των προκριματικϊν ςειρϊν.

ii.

Ομαδοποιείςτε τουσ ταξινομθμζνουσ ακλθτζσ ζτςι ϊςτε οι
υψθλότερεσ και οι χαμθλότερεσ επιδόςεισ να είναι όςο πιο κοντά
γίνεται ςτθν οδθγία του 10% και ο αρικμόσ των αγωνιηομζνων να
μθν είναι μικρότεροσ του τρία ι μεγαλφτεροσ του οχτϊ.

γ) ε αγωνίςματα που κρίνονται και θ κατάταξθ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ δεν
γίνεται κατά τθ διάρκεια των αγϊνων:
i. Ο τρόποσ κρίςθσ αποκλείει τθν χριςθ των επιδόςεων από
προθγοφμενουσ αγϊνεσ ςτθν κατάταξθ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ.
Χωρίσ επιδόςεισ από προθγοφμενουσ αγϊνεσ, το επίπεδο
απόδοςθσ παραμζνει το μοναδικό κριτιριο για τθν ικανότθτα του
ακλθτι.
ii. Και για τα δφο φφλλα και για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ,
αναγνωρίςτε τουσ ακλθτζσ ςε κάκε επίπεδο απόδοςθσ.
iii. Εάν πάνω από οχτϊ ακλθτζσ είναι ςτο ίδιο φφλλο και ςτθν ίδια
θλικιακι ομάδα ενόσ επιπζδου επίδοςθσ, ομαδοποιείςτε τουσ
ακλθτζσ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ με όχι λιγότερουσ από τρείσ και όχι
περιςςότερουσ από οχτϊ αγωνιηόμενουσ.
4.

Κατάταξη ςε Αγωνιςτικζσ Σειρζσ Ομαδικϊν Αθλημάτων.
α. Πρϊτο Βιμα: Διαχωριςμόσ Ομάδων φμφωνα με το Φφλλο.
Χωρίςτε τισ ομάδεσ ςε δφο γκρουπ βάςει του φφλλου. Οι γυναικείεσ ομάδεσ κα
αγωνιςτοφν εναντίων άλλων γυναικείων ομάδων και οι ανδρικζσ ομάδεσ
εναντίων άλλων αντρικϊν ομάδων. Οι μεικτζσ ομάδεσ κα πρζπει να καταταγοφν
ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ με τισ ανδρικζσ ομάδεσ εκτόσ εάν υπάρχει επαρκισ
αρικμόσ μεικτϊν ομάδων ίδιων ικανοτιτων για να δθμιουργθκεί μία ξεχωριςτι
αγωνιςτικι ςειρά.
β. Δεφτερο Βιμα Διαχωριςμόσ Ομάδων φμφωνα με τθν Θλικία.
1) Χωρίςτε τισ γυναικείεσ και ανδρικζσ ομάδεσ ςτα παρακάτω θλικιακά
γκρουπ: θλικίεσ 15 και κάτω, 16-21 και 22 και άνω. Επιπλζον γκρουπ μπορεί
να δθμιουργθκεί εάν υπάρχει επαρκισ αρικμόσ ομάδων ςτθν «22 και άνω»
κατθγορία.
2) Οι ομάδεσ πρζπει να αγωνίηονται με άλλεσ ομάδεσ τθσ ίδιασ θλικιακισ
κατθγορίασ.
3) Σο θλικιακό γκρουπ μιασ ομάδασ κακορίηεται από τον μεγαλφτερο ςε θλικία
ακλθτι τθσ ομάδασ τθν θμερομθνία ζναρξθσ των αγϊνων.
γ. Σρίτο Βιμα: Διαχωριςμόσ Ομάδων φμφωνα με τθν Λκανότθτα.
1) τουσ αγϊνεσ των ομαδικϊν ακλθμάτων των Special Olympics πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται ειδικά για το κάκε άκλθμα εργαλεία - τεςτ που
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αξιολογοφν τθ δεξιότθτα και να υπάρχει ζνα γφροσ κατάταξθσ
(προκριματικόσ) για να αξιολογείται το επίπεδο ικανοτιτων των ομάδων
που ςυμμετζχουν.
2) Ανατρζξτε ςτουσ Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων των Special Olympics για κάκε
ομαδικό άκλθμα για τθν ανεφρεςθ των εργαλείων – τεςτ που αξιολογοφν
τισ δεξιότθτεσ κάκε ομάδασ. Επιπλζον πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν
αξιολόγθςθ των ομαδικϊν ακλθμάτων (για λόγουσ κατάταξθσ ςε
αγωνιςτικζσ ςειρζσ), μποροφν να βρεκοφν ςτον Οδθγό Διαχείριςθσ των
ομάδων των Special Olympics.
3) Κατθγοριοποιιςτε τισ ομάδεσ ςφμφωνα με τθν ικανότθτα που βαςίηεται ςτα
εργαλεία που αξιολογοφν τισ δεξιότθτεσ και ςτα αποτελζςματα του γφρου
κατάταξθσ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ.
4) Δθμιουργείςτε αγωνιςτικζσ ςειρζσ με όχι λιγότερο από τρείσ ομάδεσ και όχι
περιςςότερεσ από οχτϊ, εφαρμόηοντασ θλικιακά γκρουπ μζςα ςε κάκε
ομάδα ικανότθτασ.
5.

Επιλφοντασ Θζματα Κατάταξησ ςε Αγωνιςτικζσ Σειρζσ
α. Όταν θ παραπάνω διαδικαςία ολοκλθρωκεί, κα υπάρξουν περιπτϊςεισ που οι
αγωνιηόμενοι ι οι ομάδεσ κα είναι λιγότερεσ από τρεισ ςε κάκε αγωνιςτικι
ςειρά. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ κα ακολουκείται θ παρακάτω μζκοδοσ:
1) Σροποποιϊντασ τισ Θλικιακζσ Ομάδεσ: Οι θλικιακζσ ομάδεσ μποροφν να
διευρυνκοφν για να επιτευχκεί μία δίκαιθ αγωνιςτικι ςειρά με όχι λιγότερουσ
από τρείσ ακλθτζσ ι ομάδεσ. Θ θλικιακι ομάδα πρζπει τότε να μετονομαςτεί
για να αντικατοπτρίηει επακριβϊσ το θλικιακό εφροσ των αγωνιηόμενων.
Παρόλα αυτά όποιοι Διεκνείσ ι Εκνικοί κανονιςμοί αποκλείουν αγϊνεσ
μεταξφ ακλθτϊν διαφορετικισ θλικίασ (π.χ. μεταξφ παιδιϊν και ενθλίκων)
πρζπει να υπεριςχφςουν.
Εάν ακόμθ υπάρχουν αγωνιςτικζσ ςειρζσ με λιγότερο από τρείσ ακλθτζσ ι
ομάδεσ:
2) Σροποποιείςτε το Εφροσ Λκανοτιτων. Σο εφροσ ικανοτιτων μπορεί να
διευρυνκεί πζρα από τθν οδθγία του 10%.
Εάν υπάρχουν ακόμθ αγωνιςτικζσ ςειρζσ με λιγότερο από τρείσ ακλθτζσ ι
ομάδεσ:
3) υνδυάηουμε ακλθτζσ διαφορετικοφ φφλλου, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτό
δεν κζςει ςε κίνδυνο τθν υγεία και τθν αςφάλεια των ακλθτϊν.
β. Σελικζσ αγωνιςτικζσ ςειρζσ με λιγότερο από τρείσ ακλθτζσ ι ομάδεσ γίνονται
αποδεκτζσ μόνο όταν οι θλικιακζσ ομάδεσ και το εφροσ ικανοτιτων ζχουν
διευρυνκεί όςο το δυνατό πιο πολφ ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ.
γ. Όπου χρειάηεται να υπάρξουν εξαιρζςεισ ςτα παραπάνω κριτιρια, ο
Διευκυντισ Αγϊνων εξετάηει τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ αυτϊν των
κριτθρίων και κα παίρνει τθν τελικι απόφαςθ με ςτόχο να παρζχει μια
αξιοπρεπι και απαιτθτικι εμπειρία αγϊνων ςε κάκε ακλθτι. Σθν τελικι
απόφαςθ ςχετικά με τισ αγωνιςτικζσ ςειρζσ και τθν απόκλιςθ από αυτά τα
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κριτιρια τθν ζχει ο Διευκυντισ Αγϊνων. Ενςτάςεισ βαςιηόμενεσ ςτισ
αγωνιςτικζσ ςειρζσ δεν επιτρζπονται.
6.

Εάν κάποιοσ ακλθτισ αποκλειςτεί ι εγκαταλείψει ςε προκριματικό αγϊνιςμα,
μπορεί να αγωνιςτεί ςτουσ τελικοφσ, με τθν προχπόκεςθ ότι μπορεί να αγωνιςτεί
με αςφάλεια και ότι μία επίδοςθ που κα αντικατοπτρίηει επακριβϊσ τθν ικανότθτα
- επίδοςι του, μπορεί να δοκεί ςτον Διευκυντι Αγϊνων που είναι υπεφκυνοσ για
τθν κατάταξθ ςε ςειρζσ. Ακλθτζσ που αποκλείονται λόγω αντιακλθτικισ
ςυμπεριφοράσ δεν κα τουσ επιτρζπεται να προχωριςουν.

7.

Εάν ο Διευκυντισ Αγϊνων αποφανκεί πϊσ ζνασ ακλθτισ ι μία ομάδα δεν ζχει
αγωνιςτεί ςτο μζγιςτο των δυνατοτιτων τθσ ςτουσ προκριματικοφσ ι ςτουσ γφρουσ
για κατάταξθ ςε ςειρζσ με ςκοπό να κερδίςει ακζμιτο πλεονζκτθμα κατά τθν
διαδικαςία τθσ κατάταξθσ ςε ςειρζσ, ζχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρϊςεισ ςτον
ακλθτι ι ςτθν ομάδα. Οι κυρϊςεισ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν: Προφορικι
Προειδοποίθςθ ςτον παίκτθ ι ςτον προπονθτι, αλλαγι τθσ κζςθσ ςτισ ςειρζσ,
τελευταία κζςθ ι αποκλειςμόσ.

Ραράγραφοσ Ι
Βραβεφςεισ
1.

ε όλα τα Εκνικά Προγράμματα και ςε όλων των επιπζδων τουσ Αγϊνεσ ι
εκδθλϊςεισ, μετάλλια πρζπει να δίνονται ςτον πρϊτο, ςτον δεφτερο και τρίτο κάκε
αγωνίςματοσ και κορδζλεσ (ribbons) κα δίνονται ςτουσ ακλθτζσ που τερμάτιςαν
ςτθν τζταρτθ ζωσ και ςτθν όγδοθ κζςθ. Οι ακλθτζσ που ζχουν αποκλειςτεί (για
λόγουσ εκτόσ από αντιακλθτικι ςυμπεριφορά) ι δεν τελείωςαν το αγϊνιςμά τουσ
κα βραβεφονται με κορδζλα ςυμμετοχισ.

2.

Λςοπαλίεσ. ε περίπτωςθ ιςοπαλίασ, κάκε ακλθτισ ι ομάδα που ζχει πετφχει το
ίδιο αποτζλεςμα κα βραβευκεί με τθν υψθλότερθ κζςθ (π.χ., δφο ακλθτζσ που
ιςοβάκμθςαν ςτθν τρίτθ κζςθ κα λάβουν και οι δφο το χάλκινο μετάλλιο). Οι
ακλθτζσ και οι ομάδεσ που ακολουκοφν κα λάβουν το βραβείο που πρζπει
ςφμφωνα με τθν ςειρά που τελείωςαν (π.χ., ο ακλθτισ που τερμάτιςε τζταρτοσ κα
βραβευκεί με τθν τζταρτθ κορδζλα, ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι οι ακλθτζσ που
τερμάτιςαν μπροςτά του ιρκαν ιςοπαλία. Επομζνωσ θ ιςοπαλία ςε μία κζςθ κα
ζχει ςαν αποτζλεςμα να μθν δοκεί βραβείο ςτθν επόμενθ κζςθ– ιςοπαλία ςτθν
πρϊτθ κζςθ ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει νικθτισ ςτθν δεφτερθ κζςθ).

3.

Ειδικι Μνεία. Επιπλζον ςτα μετάλλια και ςτισ κορδζλεσ , οι ακλθτζσ μπορεί να
λάβουν και ειδικι αναγνϊριςθ για ςθμαντικά επιτεφγματα (π.χ., Τψθλζσ Καρφίτςεσ
για επίδοςθ Άνω του Μετρίου, πιο Βελτιωμζνου Ακλθτι, Καλφτερεσ Προςωπικζσ
Επιδόςεισ, Ακλθτικό Ικοσ, κ.α.) που κα δίνονται αμζςωσ μετά τθν επίςθμθ τελετι
βράβευςθσ. Επίςθμα μετάλλια και κορδζλεσ μποροφν να δοκοφν μόνο ςε ακλθτζσ
με βάςθ τα αποτελζςματα των αγϊνων και όχι ωσ δϊρο ι δείγματα ευγνωμοςφνθσ
ςε χορθγοφσ, καλεςμζνουσ, προπονθτζσ κ.α.

4.

Αναμνθςτικά. ε όλουσ τουσ ακλθτζσ ςε ζναν αγϊνα μπορεί να δοκεί ζνα
αναμνθςτικό αναγνϊριςθσ ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ. Παρόλα αυτά, τα
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αναμνθςτικά, δεν πρζπει να μοιάηουν με τα βραβεία που δίνονται ςτουσ ακλθτζσ
ςτουσ αγϊνεσ.
5.

Ομαδικά Αγωνίςματα.
α. Ομαδικά κφπελλα μποροφν να απονεμθκοφν ςε ομάδεσ όλων των αγϊνων των
Special Olympics. Μεμονωμζνοι ακλθτζσ αυτϊν των ομάδων μπορεί να λάβουν
κφπελλο μόνο ςε ατομικό τουρνουά του ακλιματοσ, αλλά μποροφν να λάβουν
μετάλλιο ι κορδζλα ςε οποιοδιποτε αγϊνα των Special Olympics.
β. Όταν υπάρχει μόνο μία ανδρικι ι γυναικεία ομάδα ςε κάποιο αγϊνιςμα ςε μία
αγωνιςτικι ςειρά με ομάδεσ του αντίκετου φφλλου, θ ομάδα αυτι μπορεί να
πάρει βραβείο πρϊτθσ κζςθσ για τθν απόδοςι τθσ.
γ. Ολόκλθρεσ ομάδεσ ι μζλθ τουσ αποκλειςμζνα από τουσ αγϊνεσ εξαιτίασ
αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ δεν κα λάβουν κανζνα είδουσ βραβείο. (Αυτό δεν
ςυμπεριλαμβάνει τουσ ακλθτζσ που βγικαν από τον προκριματικό γφρω και
τουσ επιτρζπεται να επιςτρζψουν για να παίξουν ςτον επόμενο γφρο).

6.

Σελετζσ βράβευςθσ πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τον Οδθγό Διαχείριςθσ
Αγϊνων.

Ραράγραφοσ ΙΑ
Κριτήρια για Ρροαγωγή ςε Υψηλότερο Επίπεδο Αγϊνων
1.

Κεμελιϊδεισ Αρχζσ.
Οι ακλθτζσ όλων των επιπζδων ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ να προαχκοφν ςτο επόμενο
υψθλότερο επίπεδο αγϊνων με τθν προχπόκεςθ πωσ το αγϊνιςμά υπάρχει ςτο
επόμενο υψθλότερο επίπεδο αγϊνων.

2.

Καταλλθλότθτα για προαγωγι.
α. Ζνασ ακλθτισ είναι κατάλλθλοσ για να προχωριςει ςτον επόμενο αγϊνα με τθν
προχπόκεςθ πωσ αυτόσ ζχει:
1) υμμετάςχει ςτο προθγοφμενο επίπεδο αγϊνων (π.χ., ζνασ ακλθτισ πρζπει
να λάβει μζροσ ςε αγϊνεσ εκνικοφ θ περιφερειακοφ επιπζδου πριν
προαχκεί ςτουσ παγκόςμιουσ αγϊνεσ), με τθν παρακάτω εξαίρεςθ:
2) Ακλθτισ ι ομάδα που δεν είχε ευκαιρία να αγωνιςτεί ςε Σουρνουά ι
Αγϊνεσ κα μπορεί να κρικεί κατάλλθλοσ θ για να προαχκεί ςτο επόμενο
επίπεδο αγϊνων.
β. Οι προπονιςεισ και οι αγϊνεσ πρζπει να γίνονται ςτο ίδιο αγϊνιςμα που ο
ακλθτισ κα αγωνιςτεί ςτο επόμενο επίπεδο αγϊνων. Για επιπλζον αγωνίςματα
ςτο ίδιο άκλθμα που είναι διακζςιμα ςτο επόμενο επίπεδο αγϊνων, οι ακλθτζσ
πρζπει να λάβουν τθν κατάλλθλθ προπόνθςθ.

3.

Διαδικαςία Επιλογισ Ακλθτι ι Ομάδασ.
α. Σα προγράμματα πρζπει να δθμοςιεφουν τθν διαδικαςία και τα κριτιρια εκ των
προτζρων.
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β. Σο Διαπιςτευμζνο Εκνικό Πρόγραμμα μαηί με τθν Οργανωτικι Επιτροπι των
Αγϊνων κακορίηουν τον αρικμό των ακλθτϊν ι των ομάδων που κα τουσ
επιτραπεί να λάβουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ ςε κάκε άκλθμα ι αγϊνιςμα.
γ. Σο Διαπιςτευμζνο Εκνικό Πρόγραμμα αναγνωρίηει τον αρικμό ακλθτϊν ι
ομάδων κατάλλθλων να προωκθκοφν ςτο άκλθμά/αγϊνιςμα με βάςθ τθν
ςυμμετοχι τουσ ςτουσ αγϊνεσ του κατϊτερου επιπζδου.
δ. Εάν ο αρικμόσ των ακλθτϊν θ ομάδων δεν ξεπερνάει τον ανϊτατο αρικμό που
μπορεί να ςυμπλθρωκεί, όλοι οι ακλθτζσ και ομάδεσ μποροφν να προωκθκοφν.
ε. Εάν ο αρικμόσ των ακλθτϊν θ ομάδων ξεπερνάει τθν αναλογία, οι ακλθτζσ και οι
ομάδεσ επιλζγονται ωσ εξισ:
1) Προτεραιότθτα δίνεται ςε όςουσ τερμάτιςαν πρϊτοι ςε όλεσ τισ αγωνιςτικζσ
ςειρζσ του ακλιματοσ/αγωνίςματοσ. Εάν ο αρικμόσ των πρϊτων ξεπερνάει
τθν αναλογία, επιλζγονται με τυχαία επιλογι οι ακλθτζσ και οι ομάδεσ που
κα προωκθκοφν.
2) Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί πρϊτοι για να ςυμπλθρωκεί θ αναλογία, όλοι οι
πρϊτοι προάγονται. Για να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ, επιλζγονται με τυχαία
επιλογι ακλθτζσ που τερμάτιςαν δεφτεροι από όλεσ τισ αγωνιςτικζσ ςειρζσ
του ακλιματοσ/αγωνίςματοσ.
3) Εάν θ αναλογία είναι αρκετά μεγάλθ για να προωκθκεί θ ςυμμετοχι όλων
όςων τερμάτιςαν δεφτεροι, θ εναπομείναςα αναλογία κα ςυμπλθρωκεί με
τυχαία επιλογι ακλθτϊν που τερμάτιςαν τρίτοι ςε όλεσ τισ αγωνιςτικζσ
ςειρζσ του ακλιματοσ/αγωνίςματοσ.
4) Επαναλάβετε τθν διαδικαςία, προςκζτοντασ μία κζςθ κατάταξθσ εάν
χρειάηεται, μζχρι να ςυμπλθρωκεί θ αναλογία.
ςτ. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ εφαρμόηονται και ςτα ατομικά και ςτα ομαδικά ακλιματα.
4.

Επιλογι για ςυμμετοχι.
α. Σα κριτιρια για τθν Επιλογι - προϊκθςθ ενόσ ακλθτι είναι κεμελιϊδεσ ςτοιχείο
του κινιματοσ των Special Olympics. Κάτω από πολφ εξειδικευμζνεσ περιςτάςεισ
και όταν δε πλθροφνται τα κριτιρια, ζγκριςθ για να αποκλίνουν από τισ
κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ μπορεί να χρειαςτεί, με τθν προχπόκεςθ πωσ οι
εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ δεν ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τθν τισ Κεμελιϊδεισ
Αρχζσ επιλογισ των ακλθτϊν.
β. Διαπιςτευμζνα Εκνικά
Προγράμματα μπορεί να αιτθκοφν άδειασ να
προςκζςουν επιπλζον κριτιρια για προαγωγι με βάςει τθν ςυμπεριφορά,
ιατρικϊν ι δικαςτικϊν εκτιμιςεων και/ι να αποκλίνουν από τισ διαδικαςίεσ
επιλογισ λόγω του μεγζκουσ ι τθσ φφςθσ του προγράμματοσ.
γ. Αιτιςεισ για απόκλιςθ από τισ κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ πρζπει να
υποβάλλονται γραπτϊσ ωσ εξισ:
1) Για προαγωγι ςε Διακρατικοφσ, Περιφερειακοφσ και Παγκόςμιουσ Αγϊνεσ:
Σο Σμιμα Παγκοςμίων Αγϊνων των SO κα λάβει υπόψθ και κα
εγκρίνει/απορρίψει όλεσ τισ αιτιςεισ.
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2) Για προϊκθςθ ςτουσ αγϊνεσ, ςτο επίπεδο ι κάτω από το επίπεδο
προγράμματοσ: το Εκνικό Πρόγραμμα κα λάβει υπόψθ και κα
εγκρίνει/απορρίψει όλεσ τισ αιτιςεισ. Σα Διεκνι Special Olympics κα ζχουν
το δικαίωμα να επανεξετάςουν όλεσ τισ εγκεκριμζνεσ αποκλίςεισ.
δ. Επιλογι – ςυμμετοχι για τουσ προπονθτζσ. Σα Εκνικά Προγράμματα
ενκαρρφνονται να αναπτφξουν μια επιλογι κριτθρίων για προπονθτζσ με βάςθ
τα πιςτοποιθτικά, τεχνικό υπόβακρο και πρακτικι εμπειρία που κα βοθκιςουν
να ανζβει το αγωνιςτικό επίπεδο των ακλθτϊν των Special Olympics. Σα Διεκνι
Special Olympics κα ζχουν το δικαίωμα να επανεξετάςουν όλεσ τισ εγκεκριμζνεσ
αποκλίςεισ.

Ραράγραφοσ ΙΒ
UNIFIED® Αθλήματα (Αγϊνεσ Κοινωνικήσ Ζνταξησ)
1.

Σα Unified Ακλιματα (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) των Special Olympics είναι ζνα
πρόγραμμα που ςυνδυάηει ακλθτζσ των Special Olympics και ακλθτζσ χωρίσ
διανοθτικι αναπθρία (Partners) ςε ομαδικά ακλιματα για προπονιςεισ και αγϊνεσ.
Ο ςυνδυαςμόσ τθσ θλικίασ και του επίπεδου ικανότθτασ των ακλθτϊν και των
Partners (ςυνοδοί ακλθτζσ) κακορίηονται ανάλογα με το κάκε άκλθμα. Οι Partners
των Unified Ακλθμάτων των Special Olympics είναι άτομα χωρίσ διανοθτικι
αναπθρία.

2.

Τγεία και Αςφάλεια.
α. Οι προπονθτζσ πρζπει να κζτουν τθν υγεία και αςφάλεια όλων των ακλθτϊν
πάνω από όλα; αυτό είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό για τθν επιλογι των
κατάλλθλων ακλθτϊν και Partners για να ςυμμετάςχουν ςε οποιαδιποτε ομάδα
Unified Ακλιματοσ των Special Olympics.
β. ε άτομα με ςθμαντικά καλφτερεσ ικανότθτεσ από άλλα μζλθ των ομάδων
μπορεί να απαγορευτεί θ ςυμμετοχι ςτα ομαδικά Unified Ακλιματα των Special
Olympics, από τθν ςτιγμι που θ ςυμμετοχι τουσ μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για
τουσ άλλουσ.

3.

Φιλοςοφικζσ Εκτιμιςεισ.
α. Όταν Ακλθτζσ και Partners ζχουν παραπλιςια θλικία και ικανότθτεσ, θ εμπειρία
τουσ των Unified Ακλθμάτων των Special Olympics προάγεται ςθμαντικά. Κάκε
προςπάκεια πρζπει να αποςκοπεί ςτο να ταιριάηουν όςο το δυνατόν
περιςςότερο οι ςυμπαίκτεσ μεταξφ τουσ. Αυτό κα μειϊςει τον κίνδυνο να
τραυματίςουν τουσ εαυτοφσ τουσ και τουσ άλλουσ και επιπλζον κα τουσ
προςφζρει μια ακλθτικι εμπειρία με περιςςότερο νόθμα.
β. Σα μζλθ μιασ ομάδασ Unified Ακλιματοσ των Special Olympics πρζπει να
μποροφν να επιδείξουν βαςικζσ ικανότθτεσ και ςτρατθγικζσ του ακλιματοσ.
γ. Παρόλο που υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ για τον αρικμό των Ακλθτϊν και
Partners που χρειάηονται κατά τθν διάρκεια των αγϊνων για τα Unified
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Ακλιματα, προτείνεται επίςθσ να διατθρείται μία αναλογία μεταξφ ακλθτϊν και
Partners τθσ ςυνολικισ λίςτασ (όςο πιο κοντά γίνεται ςτο 50/50) ζτςι ϊςτε θ
πικανότθτα να πάει χαμζνο ζνα παιχνίδι επειδι δεν καλφφκθκε θ αναλογία,
μειϊνεται και θ εμπειρία των Unified Ακλθμάτων προάγεται και ςτθν
προπόνθςθ και ςτουσ αγϊνεσ.
4.

Διεξαγωγι Αγϊνων.
α. Όλεσ οι αρχζσ και οι κανονιςμοί των Special Olympics εφαρμόηονται με τον ίδιο
τρόπο ςτουσ Ακλθτζσ και ςτουσ Partners. Οι Partners ςυμπλθρϊνουν, μία Αίτθςθ
Unified Ακλθμάτων για Partners, θ οποία περιλαμβάνει το ιατρικό ιςτορικό του
αιτοφντοσ, ζλεγχο εκελοντιςμοφ και άλλεσ πλθροφορίεσ.
β. Οι αγϊνεσ κα πρζπει να διζπονται από τουσ Κανονιςμοφσ Ακλιματοσ.
υγκεκριμζνοι κανόνεσ για τα Unified Ακλιματα (π.χ., ο αρικμόσ των ακλθτϊν
και Partners που χρειάηονται για τον αγϊνα) παρζχονται ςτουσ Κανονιςμοφσ
κάκε ακλιματοσ.
γ. Εάν ο κριτισ κακορίςει πωσ ζνασ παίχτθσ μονοπωλεί το παιχνίδι για να
αποκτιςει άδικο πλεονζκτθμα, ο κριτισ μπορεί να τιμωριςει τον παραβάτθ. Οι
τιμωρίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν: ςφςταςθ ςτον παίκτθ ι ςτον προπονθτι,
αναφορά ςτον παίκτθ με τθν αντιακλθτικι ςυμπεριφορά ι αποβολι από το
παιχνίδι.
δ. Οι Unified Ακλθτικζσ ομάδεσ των Special Olympics πρζπει να τοποκετοφνται ςε
ανταγωνιςτικζσ αγωνιςτικζσ ςειρζσ με άλλεσ Unified ομάδεσ των Special
Olympics βάςει ικανοτιτων και θλικίασ, ςφμφωνα με τισ κακιερωμζνεσ
διαδικαςίεσ κατάταξθσ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ των Special Olympics.
ε. Επίςθμα βραβεία των Unified Ακλθμάτων των Special Olympics ι βραβεία των
Special Olympics, πρζπει να απονζμονται και ςτουσ Ακλθτζσ και ςτουσ Partners
ςφμφωνα με τισ κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ για τθ χριςθ των βραβείων των
Special Olympics.
ςτ. Σροποποιιςεισ ζχουν προςτεκεί ςε επιλεγμζνα ακλιματα για να διαςφαλίςουν
τθ ςθμαντικότθτα τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ όλων των ακλθτϊν.

21

Επίςθμοι Κανονιςμοί SPECIAL OLYMPICS 2011 – ΑΡΚΡΟ 1

UNIFIED® ΑΘΛΘΜΑΤΑ ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS
ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟΙ ΡΑΑΜΕΤΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΘΜΑ
Παραπλιςια
Θλικία
----------------Α= Απαιτοφμενοσ
Π= Προτεινόμενοσ

Παραπλιςια
Λκανότθτα
--------------Α= Απαιτοφμενοσ
Π= Προτεινόμενοσ

Αναλογία ςτα Unified
ακλιματα ακλθτιPartner για ζναν
αγϊνα
----------------------------# Ακλθτϊν/# Partners

Ομαδικά Αθλήματα
Καλακοςφαίριςθ

Ομαδικοί Αγϊνεσ

Α

Α

3

2

Κρίκετ

Ομαδικοί Αγϊνεσ

Α

Α

6

5

Ποδόςφαιρο

5Χ5

Α

Α

3

2

Ποδόςφαιρο

7Χ7

Α

Α

4

3

Ποδόςφαιρο

11Χ11

Α

Α

6

5

Νετμπολ

Ομαδικοί Αγϊνεσ

Α

Α

3

2

όφτμπολ

Ομαδικοί Αγϊνεσ

Α

Α

5

5

Χειροςφαίριςθ

Ομαδικοί Αγϊνεσ

Α

Α

4

3

Πετοςφαίριςθ

Ομαδικοί Αγϊνεσ

Α

Α

3

3

Χόκεϊ άλασ

Ομαδικοί Αγϊνεσ

Α

Α

3

3

Κολφμβθςθ

κυτάλεσ

Α

Α

2

2

τίβοσ

Α

Α

2

2

Μπάτμιντον

κυτάλεσ
Διπλά/Μεικτά
διπλά

Π

Α

1

1

Μπότςε

Διπλά

Π

Π

1

1

Μπότςε

Ομαδικά
Διπλά/Μεικτά
διπλά

Π

Π

2

2

Π

Π

1

1

Π

Π

2

2

Ποδθλαςία

Ομαδικά
Δίδυμα
δοκιμαςτικά

Π

Π

1

1

Γκολφ

Ομαδικό Παιχνίδι

Π

Π

1

1

Κ-2 Διπλό

Π

Α

1

1

Ηευγάρια-χορόσ

Π

Π

1

1

Λςτιοπλοΐα

Πλιρωμα 2

Π

Π

1

1

Λςτιοπλοΐα
Επιτραπζηια
Αντιςφαίριςθ

Πλιρωμα 3
Διπλά/Μεικτά
διπλά
Διπλά/Μεικτά
διπλά

Π

Π

1

1

Π

Α

1

1

Π

Α

1

1

Α

Α

2

2

Π

Α

1

1

Χορόσ ςτον Πάγο

Π

Α

1

1

κυτάλεσ

Α

Α

2

2

κυτάλεσ

Α

Α

2

2

Ατομικά Αθλήματα

Μπόουλινγκ
Μπόουλινγκ

Καγιάκ
Πατινάη
Δαπζδου

Αντιςφαίριςθ
κι αντοχισ
Καλλιτεχνικό
πατινάη
Καλλιτεχνικό
πατινάη
Περπάτθμα ςτο
χιόνι
Πατινάη
Σαχφτθτασ

επί

κυτάλεσ
πατινάη
ηευγάρια

ςε
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Παρακαλϊ απευκυνκείτε ςτουσ Κανόνεσ για ςυγκεκριμζνα Ακλιματα των Special
Olympics για περαιτζρω πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ για τθ διεξαγωγι των
αγϊνων Unified.
5.

Ατομικά ακλιματα ςτα οποία δεν περιλαμβάνονται τα Unified Ακλιματα:
α. Γυμναςτικι
β. Σηοφντο
γ. Άρςθ Βαρϊν
δ. Αλπικό κι
ε. Χιονοςανίδα

Ραράγραφοσ ΙΓ
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Βαςικϊν Κινητικϊν
Δραςτηριοτήτων (MATP)
Σο «MATP» (Πρόγραμμα Εξάςκθςθσ Κινθτικϊν Δεξιοτιτων) ζχει ςχεδιαςκεί για άτομα που
δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτα επίςθμα αγωνίςματα των Special Olympics, είτε γιατί
αδυνατοφν λόγω του επιπζδου των δεξιοτιτων και τθσ λειτουργικότθτάσ τουσ (κινθτικι
αναπθρία), είτε γιατί δεν μποροφν να προςαρμοςκοφν και να κατανοιςουν τουσ
κανονιςμοφσ (δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ).
Σο ΜΑΣΡ δίνει ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι και ςτθn προπόνθςθ.
Οι ςτόχοι του ΜΑΤ είναι :
- να προετοιμάςει τουσ ακλθτζσ για να ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ
προςαρμοςμζνεσ ςτισ ικανότθτεσ τουσ ςε μια επίδειξθ ΜΑΣΡ
- να προαγάγει τισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ των ακλθτϊν οι οποίεσ κεωροφνται απαραίτθτεσ
για τθ ςυμμετοχι ςτα επίςθμα αγωνίςματα των Special Olympics
Είναι ςχεδιαςμζνο να παρζχει εξατομικευμζνα προγράμματα προπόνθςθσ ςε 7 βαςικζσ
κατθγορίεσ δεξιοτιτων που αντιςτοιχοφν ςτα επίςημα αθλήματα των Special Olympics
•

Θ Κινθτικότθτα οδθγεί ςτθν γυμναςτικι

•

Θ Επιδεξιότθτα οδθγεί ςτο ςτίβο

•

Θ Χειριςμόσ τθσ Μπάλα οδθγεί ςτο softball / bowling / volleyball / tennis /
badminton

•

Σο Λάκτιςμα οδθγεί ςτο ποδόςφαιρο

•

Ο χειριςμόσ του Χειροκίνθτου Αναπθρικοφ Αμαξίδιου οδθγεί ςτο τίβο

•

Ο χειριςμόσ του Θλεκτροκίνθτου Αναπθρικοφ Αμαξίδιου οδθγεί ςτο τίβο

•

Οι δραςτθριότθτεσ ςτο νερό οδθγοφν ςτθν Κολφμβθςθ

Σο Πρόγραμμα Βαςικϊν κινθτικϊν Δραςτθριοτιτων μπορεί να διεξαχκεί μόνο υπό τθν
κακοδιγθςθ επαγγελματιϊν πιςτοποιθμζνων ςε κάκε κλάδο για να δουλζψουν με αυτό
23

Επίςθμοι Κανονιςμοί SPECIAL OLYMPICS 2011 – ΑΡΚΡΟ 1

τον πλθκυςμό. Οι δραςτθριότθτεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τον Προπονθτικό Οδθγό
του MATP που είναι διακζςιμοσ από τα γραφεία προγραμμάτων των Special Olympics.

Ραράρτημα Α
Συμβουλευτική Επιτροπή Κανονιςμϊν Αθλημάτων (SRAC)
1.

Ραράρτημα Α.1 - Συμβουλευτική Επιτροπή Κανονιςμϊν Αθλημάτων
α. κοπόσ. Ο ςκοπόσ τθσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ Κανονιςμϊν Ακλθμάτων είναι
ςυνεχϊσ να επανεξετάηει τουσ Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων και να κάνει ςυςτάςεισ ςτα
Special Olympics International ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ ςτουσ
Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων από τθν Επιτροπι και/ ι από τα Διαπιςτευμζνα Εκνικά
Προγράμματα.
β. τελζχωςθ. Θ υμβουλευτικι Επιτροπι Κανονιςμϊν Ακλθμάτων κα ςτελεχϊνεται
από εμπειρογνϊμονεσ ακλθμάτων, προπονθτζσ, γονείσ, ακλθτζσ, κριτζσ,
Εκτελεςτικοφσ/ Εκνικοφσ Διευκυντζσ Εκνικϊν Προγραμμάτων ι μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου των SOΛ. Θ επιτροπι κα πρζπει να καταρτίηεται από μζλθ
Εκνικϊν Προγραμμάτων από όλο τον κόςμο και κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν
πιο ποικίλα ςε γεωγραφικό εφροσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο των SOΛ κα κακορίςει το
μζγεκοσ τθσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ Κανονιςμϊν Ακλθμάτων.
γ. Επιλογι των Μελϊν. Σα Special Olympics International κα πρζπει να διορίςουν όλα
τα μζλθ τθσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ Κανονιςμϊν Ακλθμάτων. Θ διαδικαςία αυτι
κα πρζπει να πραγματοποιείται από τον Διευκφνων φμβουλο των SOΛ ι από
κάποιον που ο ίδιοσ ζχει ορίςει. Κατά τθν διαδικαςία αυτι των διοριςμϊν τα Special
Olympics International μποροφν να λάβουν υπόψθ τουσ ςυςτάςεισ των Εκνικϊν
Προγραμμάτων ι άλλων ατόμων που ςυμμετζχουν ι ςυνδζονται με τα Special
Olympics.
Κάκε μζλοσ τθσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ Κανονιςμϊν Ακλθμάτων ζχει κθτεία
διάρκειασ τεςςάρων (4) ετϊν. Ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ SOΛ κα διορίηει
αντικαταςτάτθ ςε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ τθσ Επιτροπισ που δεν μπορεί ι δεν
κζλει να ολοκλθρϊςει τθν τετραετι κθτεία του.
δ. Προςωπικό. Σο Ακλθτικό Σμιμα των SOΛ είναι υπεφκυνο να παρζχει προςωπικό
ςτιριξθσ ςτθ υμβουλευτικι Επιτροπι Κανονιςμϊν Ακλθμάτων και των υποΕπιτροπϊν.
ε. Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ. Ο Πρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ, που υπθρετοφν τθν
ίδια περίοδο, εκλζγονται για δφο χρόνια ο κακζνασ. Ο Πρόεδροσ τθσ υμβουλευτικισ
Επιτροπισ Κανονιςμϊν Ακλθμάτων λαμβάνει όλεσ τισ ςχετικζσ προτάςεισ αναφορικά
με τουσ Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων, είναι υπεφκυνοσ για κάκε απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ ςχετικά με τισ προτάςεισ, και πρζπει να προετοιμάηει τθν Ετιςια
υνοπτικι Ζκκεςθ τθσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ Κανονιςμϊν Ακλθμάτων.
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2.

Ραράρτημα Α.2 - SPORTS RESOURCE TEAMS.
α. Θ υμβουλευτικι Επιτροπι Κανονιςμϊν Ακλθμάτων κα χρθςιμοποιεί τισ κατά ςπορ
ςυμβουλευτικζσ ομάδεσ για τθν ανακεϊρθςθ των κανονιςμϊν των Επίςθμων και
Αναγνωριςμζνων Ακλθμάτων.
β. Κάκε επιμζρουσ ςυμβουλευτικι επιτροπι κα υποβάλλει τισ προτάςεισ τθσ ςτθ
υμβουλευτικι Επιτροπι Κανονιςμϊν Ακλθμάτων.
γ. Ακολουκοφν οι υποχρεϊςεισ των μελϊν των ςυμβουλευτικϊν ανά ςπορ επιτροπϊν:
1) Εξετάηουν τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ των κανονιςμϊν.
2) Παρζχουν κακοδιγθςθ ςτθ υμβουλευτικι Επιτροπι Κανονιςμϊν Ακλθμάτων
ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ των κανονιςμϊν.
3) Γνϊςθ και κατανόθςθ των κανονιςμϊν των Special Olympics και των Διεκνϊν
Ομοςπονδιϊν.
4) Εξαςφαλίηουν πωσ οι κανονιςμοί ακλθμάτων αντικατοπτρίηουν επακριβϊσ τισ
ςυγκεκριμζνεσ πθγζσ ακλθμάτων όπωσ αυτζσ αναπτφςςονται.
5) υνεργάηονται με άλλεσ ομοειδείσ επιτροπζσ για να διατυπϊςουν από κοινοφ
προτάςεισ προσ τθν υμβουλευτικι Επιτροπι Κανονιςμϊν Ακλθμάτων.
6) Διαςφαλίηουν πωσ θ βαςικι φιλοςοφία των Special Olympics λαμβάνεται υπόψθ
κατά τθν διαμόρφωςθ όλων των ακλθτικϊν κανονιςμϊν.

3.

Ραράρτημα Α.3 – Διαδικαςία Υιοθζτηςησ των Αθλητικϊν Κανόνων των Special
Olympics, Τροποποιήςεισ, Μετατροπζσ και Οριςμοί
α. Κάκε μζλοσ των Special Olympics ζχει τθν δυνατότθτα να κατακζςει προτάςεισ
ςτθν υμβουλευτικι Επιτροπι Κανονιςμϊν Ακλθμάτων μζςω του Ακλθτικοφ
Σμιματοσ των SOΛ, αναφορικά με τουσ νζουσ κανονιςμοφσ, τισ τροποποιιςεισ, τισ
μετατροπζσ ι τισ διαγραφζσ των Κανονιςμϊν Ακλθμάτων.
β. Σα προγράμματα πρζπει να ενθμερϊνονται για τυχόν αλλαγζσ ςτουσ Κανονιςμοφσ
Ακλθμάτων.
γ. Όλοι οι νζοι κανονιςμοί, τροποποιιςεισ, μετατροπζσ ι διαγραφζσ ςτουσ
Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων κα ενεργοποιοφνται τθν 1 Λανουαρίου του
θμερολογιακοφ χρόνου που ακολουκεί τθν υιοκζτθςι τουσ από το Διοικθτικό
υμβοφλιο των SOΛ. Μια φνοψθ των Αλλαγϊν αναρτάται με τουσ Κανονιςμοφσ
Ακλθμάτων ςτο www.specialolympics.org ι ςτο φςτθμα Διαχείριςθσ
Γνϊςεων(KMS) των Special Olympics.

4.

Ραράρτημα Α.4. – Επίςημο Ζντυπο Ειςήγηςησ Κανονιςμϊν Αθλημάτων,
Τροποποιήςεων και Μετατροπϊν ςτα Special Olympics
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ΕΝΤΥΡΟ ΕΙΣΘΓΘΣΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ SPECIAL OLYMPICS
Name of Sport __________________

Date of Submission: ____________

Σαχυδρομιςτε το ζντυπο ςτθ διεφκυνςθ:

Sports Rules Advisory Committee (SRAC)
c/o Sports Department
Special Olympics Inc.
1133 19th Street, NW
Washington, DC 20036
USA

ι ςτείλτε το με e-mail ςτθ διεφκυνςθ: sportsrules@specialolympics.org
Επίςθμθ Ζκδοςθ Κανονιςμϊν Ακλθμάτων τθν οποία διαβάηετε: (Θμερομθνία ςτθν κάτω γωνία )
Αναφορά Κανονιςμοφ (π.χ. Ποδθλατοδρομία — Παράγραφοσ E-Κανονιςμοί Αγϊνων, 1.β.)
Αρικμόσ ελίδασ:
Κανονιςμόσ όπωσ αναγράφεται:

Ειςιγθςθ: (θμειϊςτε το κουτί τθσ πράξθσ που προτείνετε)
 Διαγραφι κανονιςμοφ
 Προςκικθ καινοφργιου κανονιςμοφ
 Αλλαγι ϊςτε να αναγράφεται όπωσ παρακάτω:
Λόγοσ για τθν Προτεινόμενθ Αλλαγι Κανονιςμοφ:

Ζχει αυτι θ Αλλαγι Κανονιςμοφ δοκιμαςτεί πρακτικά/ / χρθςιμοποιθκεί; Αν ναι, που και με τι
αποτελζςματα;

Ειςιγθςθ Αλλαγισ Κανονιςμοφ εκ μζρουσ Προγράμματοσ των Special Olympics:
 ΝΑΛ
 ΟΧΛ
Αν ΝΑΛ, δϊςτε το όνομα του Προγράμματοσ των Special Olympics και το ζντυπο πρζπει να
προςυπογραφκεί από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του προγράμματοσ (π.χ. Sports Director,
National Director or Board Chair):
Όνομα Προγράμματοσ:
Πρόταςθ προςυπογραμμζνθ από τον/τθν (Όνομα και κζςθ):

Πρζπει να δείξετε πωσ θ πρόταςι ςασ κα ζχει κετικό αντίκτυπο ςτο πρόγραμμα των Special Olympics ι
αναφζρεται ςε κάποιο κζμα υγείασ και αςφάλειασ. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό αν θ φφςθ τθσ πρόταςισ
ςασ είναι ςθμαντικι - π.χ. θ προςκικθ ενόσ νζου αγωνίςματοσ ςε ζνα άκλθμα. Κάποια παραδείγματα
φζρνουν τουσ κανονιςμοφσ των Special Olympics ςε ςυμφωνία με εκείνουσ τθσ ακλθτικισ Ομοςπονδίασ,
προςδίδοντασ μια επιπρόςκετθ αγωνιςτικι εμπειρία με νόθμα ι φζρνοντασ καινοφργιουσ ακλθτζσ ςτα
άκλθμα.
Δϊςτε όςεσ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε για τθν πρακτικι δοκιμι – ποιοσ ιταν υπεφκυνοσ για τθ
διεξαγωγι τθσ δοκιμισ, τθ διάρκεια τθσ δοκιμισ, πόςοι ακλθτζσ εμπλζκονταν, αν θ δοκιμι ιταν ςε τοπικό ι
επίπεδο προγράμματοσ και πωσ αξιολογικθκαν τα αποτελζςματα τθσ δοκιμισ και υποςτθρίηουν τθν
περίπτωςθ τθσ προτεινόμενθσ αλλαγισ.
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Ραράρτημα Β
Διεθνείσ Ομοςπονδίεσ Αθλημάτων
Ομοςπονδίεσ Αθλημάτων
Αλπικό κι

Federation Internationale de Skie (FIS)
Blochstrasse 2
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE
SWITZERLAND
T: +41 33 / 2 44 61 61
F: +41 33 / 2 44 61 71
Internet: www.fis-ski.com

Κολφμβθςθ

Fédération Internationale de Natacion Amateur (FINA)
Avenue de l’Avant-Poste 4
1005 LAUSANNE
SWITZERLAND
T: +41 21 / 310 47 10
F: +41 21 / 312 66 10
Internet: www.fina.org

τίβοσ

International Association of Athletics Federation (IAAF)
17, rue Princesse Florestine
B.P. 359
98007 MONACO CEDEX
MONACO
T: +377 / 93 10 88 88
F: +377 / 93 15 95 15
Internet: www.iaaf.org

Αντιπτζριςθ
(Μπάντμιντον)

Badminton World Federation (BWF)
Stadium Badminton Kuala Lumpur
Batu 31/2 — Jalan Cheras
MY-56000 KUALA LUMPUR
Malaysia
T: +60 3 / 92 83 71 55
F: +60 3 / 92 84 71 55
Internet: www.internationalbadminton.org

Καλακοςφαίριςθ

Federation Internationale de Basketbal (FIBA)
8 Chemin de Blandonnet
1214 VERNIER / GENEVE
SWITZERLAND
T: +41 22 / 545 00 00
F: +41 22 / 545 00 99
Internet: www.fiba.com
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Μπότςε

Special Olympics, Inc. (SOI)
1133 19th Street, NW,
Washington, DC 20036 USA
T: +1 202 628-3630
F: +1 202 824-0200
Internet: www.specialolympics.org

Μπόουλινγκ

Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ)
Green Valley Country Club, Valle Verde I
E. Rodriguez Jr. Ave, Brgy. Ugong
1604 PASIG CITY, MANILA
Philippines
T: +63 2 / 671 2436
F: +63 2 / 671 7031
Internet: www.fiq.org

κι Αντοχισ

Federation Internationale de Skie (FIS)
Blochstrasse 2
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE
SWITZERLAND
T: +41 33 / 2 44 61 61
F: +41 33 / 2 44 61 71
Internet: www.fis-ski.com

Κρικζτ

International Cricket Council (ICC)
Al Thuraya Tower 1
Dubai Media City - PO Box 500070
DUBAI
United Arab Emirates
T: +971 4 / 3688088
F: +971 4 / 3688080
Internet: www.icc-cricket.com

Ποδθλαςία

Union Cycliste Internationale (UCI)
CH-1860 AIGLE
SWITZERLAND
T: +41 24 / 468 58 11
F: +41 24 / 468 58 12
Internet: www.uci.ch

Λππαςία

Federation Equestre Internationale (FEI)
Avenue Mon-Repos 24
Case Postale 157
1000 LAUSANNE 5
SWITZERLAND
T: +41 21 / 310 47 47
F: +41 21 / 310 47 60
Internet: www.horsesport.org
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Καλλιτεχνικό Πατινάη

International Skating Union (ISU)
Chemin de Primerose 2
1007 LAUSANNE
SWITZERLAND
T: +41 21 / 612 66 66
F: +41 21 / 612 66 77
Internet: www.isu.org

Floorball

International Floorball Federation (IFF)
Alakiventie 2,
00920 HELSINKI
FINLAND
T: +358-9 454 214 25
F: +358-9 454 214 50
Internet: www.floorball.org

Χόκεϊ επί Δαπζδου

Special Olympics, Inc. (SOI)
1133 19th Street, NW,
Washington, DC 20036 USA
T: +1 202 628-3630
F: +1 202 824-0200
Internet: www.specialolympics.org

Ποδόςφαιρο

Federation Inernationale de Football Association
(FIFA)
Case Postale 85
8030 ZURICH
SWITZERLAND
T: +41 43 / 222 7777
F: +41 43 / 222 7878
Internet: www.fifa.org

Γκολφ

Royal Ancient Golf Club of St. Andrew’s (R&A)
St. Andrews
Fife
United Kingdom KY16 9JD
T: +44-33-47-2112
F: +44-33-47-7580
Internet: www.randa.org

Γυμναςτικι

Federation Internationale de Gymnastique (FIG)
Rue des Oeuches 10
Case postal 359
2740 MOUTIER 1
SWITZERLAND
T: +41 32 / 494 64 10
F: +41 32 / 494 64 19
Internet: www.fig-gymnastics.org
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Σηοφντο

International Judo Federation (IJF)
33rd Fl. Doosan Tower
18-12 Ulchi-Ro, 1KA, Chung-Ku
100 – 730 SEOUL
KOREA
T: +82 2 / 3398 1017-9
F: +82 2 / 3398 1020
Internet: www.ijf.org

Καγιάκινγκ

International Canoe Federation (ICF)
C/ Antracita 7, 4th floor
28045 MADRID
SPAIN
T: +34-91 506 11 50
F: +34-91 506 11 55
Internet: www.canoeicf.com

Netball

International Federation of Netball Associations (IFNA)
Belle Vue Leisure Centre
Kirkmanshulme Lane
M12 4TF Longsight, MANCHESTER UK
T: +44 161 / 953 2459
F: +44 161 / 953 2492
Internet: www.netball.org

Άρςθ Βαρϊν

International Powerlifting Federation (IPF)
Lerchenauer Str. 124a
80809 80809 MUNICH
GERMANY
T: +49 89/ 351 3916
F: +49 89/ 357 32243
Internet: www.powerlifting-ipf.com

Πατινάη επί Δαπζδου

Federation Internationale de Roller Skating (FIRS)
c/o FIHP
Viale Tiziano 74
00196 ROME
ITALY
T: +39 06 / 3685 8543
F: +39 06 / 3685 8211
Internet: www.rollersports.org

Λςτιοπλοΐα

International Sailing Federation (ISAF)
Ariadne House
Town Quay
SO14 2AQ SOUTHAMPTON, Hants.
UK
T: +44 2380 / 635 111
F: +44 2380 / 635 789
Internet: www.sailing.org
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Snowboarding

Federation Internationale de Skie (FIS)
Blochstrasse 2
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE
SWITZERLAND
T: +41 33 / 2 44 61 61
F: +41 33 / 2 44 61 71
Internet: www.fis-ski.com

Χιονοβατίδεσ

Special Olympics Inc. (SOI)
1133 19th St. NW
Washington, DC 20036 USA
T: +1 202 628-3630
F: +1 202 824-0200
Internet: www.specialolympics.org

όφτμπολ

International Softball Federation (ISF)
1900 S. Park Road
33563 PLANT CITY (FL)
USA
T: +1 813 / 864 0100
F: +1 813 / 864 0105
Internet: www.internationalsoftball.com

Short
Skating

Track

Speed

International Skating Union (ISU)
Chemin de Primerose 2
1007 LAUSANNE
SWITZERLAND
T: +41 21 / 612 66 66
F: +41 21 / 612 66 77
Internet: www.isu.org

Επιτραπζηια
Αντιςφαίριςθ

International Table Tennis Federation (ITTF)
Chemin de la Roche 11
1020 RENENS
SWITZERLAND
T: +41 21 / 340 70 90
F: +41 21 / 340 70 99
Internet: www.ittf.com

Χειροςφαίριςθ

Federation Internationale de Handball (IHF)
Case Postale 312
4020 Bale, Switzerland
T: +41 61 272-1300
F: +41 61 272-1344
Internet: www.ihf.info
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Αντιςφαίριςθ

International Tennis Federation (ITF)
Bank Lane
Roehampton
SW15 5XZ LONDON
UK
T: +44 20 / 88 78 64 64
F: +44 20 / 88 78 77 99
Internet: www.itftennis.com

Πετοςφαίριςθ

Federation Internationale de Volleyball (FIVB)
12 avenue de la Gare
1001 LAUSANNE
SWITZERLAND
T: +41 21 / 345 35 35
Internet: www.fivb.org

Ραράρτημα Γ
Ρροχποθζςεισ Συμμετοχήσ Αθλητή
GR 6.01

Ραράρτημα Δ
Πρκοι & Κϊδικασ Δεοντολογίασ
ΠΚΟΣ ΑΘΛΘΤΩΝ
Κζλω να νικιςω,
Αν όμωσ δε τα καταφζρω ,
αφιςτε με να προςπακιςω με κάρροσ.

ΟΚΟΣ ΡΟΡΟΝΘΤΩΝ
το όνομα όλων των Προπονθτϊν και ςτο πνεφμα του ακλθτικοφ ιδεϊδουσ, ορκίηομαι πωσ
κα ενεργοφμε επαγγελματικά, ςεβόμενοι τουσ άλλουσ, και διαςφαλίηοντασ μια κετικι
εμπειρία για όλουσ.
Τπόςχομαι να παρζχουμε ποιοτικά ακλιματα και ποιοτικζσ προπονιςεισ ςε ζνα αςφαλζσ
περιβάλλον για όλουσ τουσ ακλθτζσ.

ΟΚΟΣ ΚΙΤΩΝ
το όνομα όλων των κριτϊν και επιςιμων, ορκίηομαι πωσ κα λειτουργιςουμε ςε αυτοφσ
τουσ Αγϊνεσ των Special Olympics με πλιρθ αντικειμενικότθτα, ςεβόμενοι και τθρϊντασ
τουσ κανονιςμοφσ που τουσ διζπουν, μζςα ςτο πνεφμα του ακλθτικοφ ιδεϊδουσ.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΘΤΩΝ ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS
Σα Special Olympics είναι αφοςιωμζνα ςτα υψθλότερα ακλθτικά ιδανικά και περιμζνουν
όλοι οι ακλθτζσ να τιμοφν τα ακλιματα και τα Special Olympics. Όλοι οι Ακλθτζσ των Special
Olympics και οι Unified Partners ςυμφωνοφν με τον παρακάτω κϊδικα:

ΑΘΛΘΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ
Κα εφαρμόςω το Ακλθτικό Λδεϊδεσ.
Κα ενεργϊ με τρόπουσ ζτςι ϊςτε να κερδίηω το ςεβαςμό εγϊ, οι προπονθτζσ μου, θ ομάδα
μου, και τα Special Olympics.
Δεν κα χρθςιμοποιϊ υβρεολόγιο.
Δεν κα βρίςω ι προςβάλλω άλλα άτομα.
Δεν κα τςακωκϊ με άλλουσ ακλθτζσ, προπονθτζσ, εκελοντζσ ι εργαηόμενουσ.

ΡΟΡΟΝΘΣΘ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ
Κα προπονοφμαι ςυςτθματικά.
Κα μάκω και κα ακολουκϊ τουσ κανονιςμοφσ του ακλιματόσ μου.
Κα ακοφω τουσ προπονθτζσ μου και τουσ κριτζσ και κα ρωτϊ όταν δεν καταλαβαίνω.
Κα βάηω πάντα τα δυνατά μου κατά τθν διάρκεια τθσ προπόνθςθσ, τθσ κατάταξθσ ςε
αγωνιςτικζσ ςειρζσ και ςτουσ αγϊνεσ.
Δεν κα ¨ςυγκρατοφμαι¨ ςτα προκριματικά με ςκοπό να με κατατάξουν ςε πιο εφκολεσ
τελικζσ αγωνιςτικζσ ςειρζσ.

ΥΡΕΥΘΥΝΟΤΘΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ
Δεν κα κάνω απρεπείσ ι ανεπικφμθτεσ ςωματικζσ, λεκτικζσ, ι ςεξουαλικζσ κινιςεισ ςε
άλλουσ.
Δεν κα καπνίηω όπου δεν επιτρζπεται.
Δεν κα πίνω αλκοόλ και δεν κα κάνω χριςθ παράνομων ναρκωτικϊν ουςιϊν ςτουσ αγϊνεσ
των Special Olympics.
Δεν κα κάνω χριςθ ουςιϊν με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςισ μου.
Κα υπακοφω όλουσ τουσ νόμουσ και τουσ κανόνεσ των Special Olympics, των Διεκνϊν
Ομοςπονδιϊν και Εκνικϊν Ομοςπονδιϊν των ακλθμάτων.
Αντιλαμβάνομαι πωσ μθ ακολουκϊντασ αυτό τον Κϊδικα Δεοντολογίασ, είμαι ζτοιμοσ να
υποςτϊ όλεσ τισ ςυνζπειεσ του Προγράμματόσ μου ι τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ Αγϊνων
ςε Παγκόςμιουσ Αγϊνεσ που μπορεί να φτάςουν μζχρι και ςτθν απαγόρευςθ τθσ
ςυμμετοχισ μου.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ ΤΩΝ ΡΟΡΟΝΘΤΩΝ ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS
Σα Special Olympics είναι αφοςιωμζνα ςτα υψθλότερα ακλθτικά ιδανικά και περιμζνουν
όλοι οι προπονθτζσ να τιμοφν τα Ακλιματα και τα Special Olympics. Όλοι οι Προπονθτζσ
των Special Olympics ςυμφωνοφν ςτθν τιρθςθ του παρακάτω κϊδικα:
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Κα ςζβομαι τα δικαιϊματα, τθν αξιοπρζπεια και τθν αξία των ακλθτϊν, προπονθτϊν,
άλλων εκελοντϊν, φίλων και κεατϊν των Special Olympics.
Κα αντιμετωπίηω όλουσ με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτιτωσ φφλλου, εκνικότθτασ, κρθςκείασ ι
ικανότθτασ.
Κα είμαι ζνα κετικό πρότυπο ςτουσ ακλθτζσ που προπονϊ.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘ ΘΕΤΙΚΘΣ ΕΜΡΕΙΙΑΣ
Κα διαςφαλίςω ςε κάκε ακλθτι που προπονϊ, πωσ ο χρόνοσ που περνάει ςτα Special
Olympics είναι μια κετικι εμπειρία.
Κα ςζβομαι το ταλζντο, το αναπτυξιακό επίπεδο και τουσ ςτόχουσ κάκε ακλθτι.
Κα διαςφαλίςω ότι κάκε ακλθτισ αγωνίηεται ςε ακλιματα που προκαλοφν τισ δυνατότθτεσ
αυτοφ του ακλθτι και είναι και ςφμφωνα με τισ ικανότθτζσ του.
Κα είμαι δίκαιοσ, ειλικρινισ, κα ακοφω τουσ ακλθτζσ και κα επικοινωνϊ μαηί τουσ
χρθςιμοποιϊντασ απλι και κακαρι γλϊςςα.
Κα διαςφαλίηω πωσ παρζχονται τα ακριβι ςκορ - επιδόςεισ του ακλθτι για τθν ςυμμετοχι
του ςε κάποιο αγϊνιςμα.
Κα κακοδθγιςω κάκε ακλθτι ζτςι ϊςτε να αποδϊςει τα μζγιςτα ςε όλουσ τουσ
προκριματικοφσ αγϊνεσ κακϊσ και ςτουσ τελικοφσ ςφμφωνα με τουσ Επίςθμουσ
Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων των Special Olympics.

ΘΑ ΕΝΕΓΩ ΜΕ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ
Σα λόγια μου, οι τρόποι μου, θ ακρίβειά μου, θ προετοιμαςία και θ παρουςίαςι μου κα
είναι ςε υψθλά επίπεδα.
Κα ζχω αυτοςυγκράτθςθ, ςεβαςμό, αξιοπρζπεια και επαγγελματιςμό με όλουσ όςουσ
εμπλζκονται ςτο άκλθμα (ακλθτζσ, προπονθτζσ, αντιπάλουσ, κριτζσ, διευκυντζσ, γονείσ,
κεατζσ, δθμοςιογράφουσ, κ.α.).
Κα ενκαρρφνω τουσ ακλθτζσ να επιδεικνφουν τισ ίδιεσ αρετζσ.
Δεν κα καταναλϊνω αλκοόλ, δεν κα καπνίηω και δεν κα κάνω χριςθ παράνομων ουςιϊν
όταν κα εκπροςωπϊ τα Special Olympics ςτισ προπονιςεισ και ςτουσ αγϊνεσ.
Κα αποφεφγω κάκε μορφισ προςωπικισ κακοποίθςθσ απζναντι ςε ακλθτζσ και άλλουσ,
περιλαμβανομζνθσ τθσ λεκτικισ, ςωματικισ και ςυναιςκθματικισ κακοποίθςθσ.
Κα είμαι ςε εγριγορςθ για κάκε μορφι κακοποίθςθσ από άλλεσ πθγζσ προσ τουσ ακλθτζσ
που ζχω υπό τθ φροντίδα μου.

ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΘΤΕΣ
Κα αναηθτϊ τθ ςυνεχι βελτίωςθ μζςα από αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ και ςυνεχιηόμενθ
προπονθτικι εκπαίδευςθ.
Κα είμαι γνϊςτθσ των Ακλθτικϊν Κανονιςμϊν και των δεξιοτιτων του ακλιματοσ
(ακλθμάτων) που προπονϊ.
Κα παρζχω ζνα ςχεδιαςμζνο πρόγραμμα προπόνθςθσ.
Κα διατθρϊ ιατρικά, προπονθτικά και αγωνιςτικά αρχεία για κάκε ακλθτι που προπονϊ.
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Κα ακολουκϊ τουσ κανονιςμοφσ των Special Olympics, τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ και τθσ
Εκνικισ Ομοςπονδίασ του ακλιματόσ μου.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΘΤΩΝ
Κα διαςφαλίηω ότι ο εξοπλιςμόσ και οι εγκαταςτάςεισ είναι αςφαλείσ προσ χριςθ.
Κα διαςφαλίηω ότι ο εξοπλιςμόσ, οι κανονιςμοί, θ προπόνθςθ και το περιβάλλον είναι τα
κατάλλθλα για τθν θλικία και τισ ικανότθτεσ των ακλθτϊν.
Κα εξετάηω τον ιατρικό φάκελο κάκε ακλθτι και κα είμαι ενιμεροσ για τυχόν περιοριςμοφσ
ςτθν ςυμμετοχι του που αναγράφονται ςτο φάκελό του.
Κα ενκαρρφνω τουσ ακλθτζσ να αναηθτοφν ιατρικι ςυμβουλι όταν τθν χρειάηονται.
Κα διατθρϊ το ίδιο ενδιαφζρον και τθν ίδια υποςτιριξθ απζναντι ςε άρρωςτουσ και
τραυματιςμζνουσ ακλθτζσ.
Κα επιτρζπω τθν περαιτζρω ςυμμετοχι ςτθν προπόνθςθ και ςτουσ αγϊνεσ μόνο όταν
χρειάηεται.
Αντιλαμβάνομαι πωσ εάν παραβιάςω αυτό τον Κϊδικα υμπεριφοράσ κα υποςτϊ τισ
ςυνζπειεσ, μζχρι και του αποκλειςμοφ μου ωσ προπονθτισ των Special Olympics.

Ραράρτημα Ε
Γενικζσ Απαιτήςεισ για Αθλητική Ρροπόνηςη και
Αγϊνεσ
GR 7.03. (β)

Ραράρτημα ΣΤ
Συμμετοχή Ατόμων με Σφνδρομο Down που ζχουν
Ατλαντο-Αξονικό Σφνδρομο
Επανάλθψθ από τθν παράγραφο 6.02.(η) των Γενικϊν Κανονιςμϊν.
Σα Special Olympics απαιτοφν τθν προςωρινι απαγόρευςθ ςυμμετοχισ ςε άτομα με
φνδρομο Down, ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κρφβουν πικανοφσ κινδφνουσ για
τθν ςπονδυλικι τουσ ςτιλθ. Θ απαγόρευςθ αυτι μπορεί να παφςει εάν οι ακτινογραφίεσ
δεν δείξουν καμία ζνδειξθ αςτάκειασ ςτον C-1 ςπόνδυλο.
1. Σα Διαπιςτευμζνα Εκνικά Προγράμματα μποροφν επιτρζψουν τθν ςυμμετοχι ςε άτομα
με ςφνδρομο Down ςτισ περιςςότερεσ προπονθτικζσ και αγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ
των Special Olympics. Παρόλα αυτά, τα άτομα αυτά δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε
προπονθτικζσ και αγωνιςτικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ όπου από τθν φφςθ τουσ
καταλιγουν ςε υπερζκταςθ, απότομθ κάμψθ ι άμεςθ πίεςθ ςτον λαιμό ι ςτο άνω μζροσ
τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, μζχρι θ ακτινογραφία να δείξει πωσ δεν υπάρχουν ςθμάδια
αςτάκειασ ςτον C-1 ςπόνδυλο ι θ απαίτθςθ 2 παρακάτω ικανοποιείται. Αυτζσ οι
ακλθτικζσ προπονιςεισ και οι αγϊνεσ περιλαμβάνουν:
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α. Αγωνίςματα πεταλοφδασ, ατομικά ςφνκετα αγωνίςματα, εκκίνθςθ από βατιρα ςτθν
κολφμβθςθ
β. Καταδφςεισ
γ. πζντακλο
δ. Άλμα εισ φψοσ
ε. Λππαςία
ςτ. Ρυκμικι Γυμναςτικι
η. Ποδόςφαιρο
θ. Χιονοςανίδα
κ. Σηοφντο
ι. Αλπικό κι και
κ. Οποιαδιποτε άςκθςθ προκζρμανςθσ που αςκεί πίεςθ ςτο κεφάλι και τον αυχζνα.
2. Οποιοδιποτε άτομο ζχει διαγνωςτεί με Ατλαντο-αξονικι Αςτάκεια - φνδρομο, δεν
επιτρζπεται να ςυμμετζχει ςτισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ. Εξαίρεςθ ς’ αυτό
επιτρζπεται μόνο εφόςον ο ακλθτισ προςκομίςει πιςτοποιθτικά από δφο γιατροφσ, ςε
φόρμεσ που περιγράφονται από τα Special Olympics, ςυνδυαηόμενα και με τθν
ενυπόγραφθ βεβαίωςθ πωσ ο ενιλικοσ ακλθτισ ι οι γονείσ/κθδεμόνεσ του εφόςον ο
ακλθτισ είναι ανιλικοσ, γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ.

Ραράρτημα Η
Γενικζσ Απαιτήςεισ για την Εγγραφή των Αθλητϊν
GR 6.02
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