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UNITATE CURS 8 – suplimentar  

Doar de citit, pentru cultură generală, concepte! 
 

Predarea atletismului la elevii cu cerințe educative speciale 
 
 

ATLETISMUL ÎN CADRUL IPC  

(Internaţional Paralympic Committee) 
 

Comitetul Internaţional Paralimpic (IPC) este organul de conducere la nivel 

mondial a Mişcării Paralimpice şi serveşte ca Federaţia Internaţională pentru 9 ramuri 

sportive (printre care şi atletismul), pentru care supraveghează şi coordonează 

Campionatele Mondiale şi alte concursuri.. IPC organizează Jocurile Paralimpice 

(ediţiile de vară şi de iarnă), permiţând sportivilor cu dizabilităţi din toate categoriile (de 

la începător la sportiv de elită) să atingă excelenţa sportivă şi să-şi dezvolte oportunităţi 

sportive.  

Fondată la 22 septembrie 1989 (la Düsseldorf, actualmente sediul fiind în Bonn, 

Germania), I.P.C. este o organizaţie internaţională non-profit, care include 167 de 

Comitete Naţionale Paralimpice (NPC) din 5 cinci regiuni şi federaţiile internaţionale 

ale sportivilor cu dizabilităţi (IOSDs).  

   Cuvântul "Paralimpice" derivă din grecescul "para" ("lângă" sau "alături de") şi 

cuvântul "Olimpiada" (Jocurile Paralimpice desfăşurându-se în paralel cu Jocurile 

Olimpice). Conform site+ului oficial al Comitetului Intewrnaţional Paralimpic 

(www.paralympic.org), cuvântul „Paralimpice” a fost iniţial un joc de cuvinte care 

combină "paraplegic" şi "Olimpic", cu toate acestea, includerea grupurilor de persoane 

cu dizabilităţi şi a altor asociaţii care susţin şi promovează Mişcarea Olimpică, 

reprezintă acum "paralele" şi "Olimpic", pentru a ilustra modul în care două mişcări 

există una alături de cealaltă (Jocurile Paralimpice alături de Jocurile Olimpice). 

Valorile Paralimpice: CURAJ, DETERMINARE, INSPIRAŢIE şi 

EGALITATE. 

Logo-ul IPC (preluat şi de competiţiile de atletism – fig.2) este reprezentat, din 

2003-2004 până astăzi, de 3 „agitos” (paralympic.org – fig.1) colorate în roşu, albastru 

şi verde (3 culori ce se regăsesc în cele mai multe steaguri ale statelor de pe glob), 

având ca motto: „Spirit în mişcare”. 

 

       
Fig.1 – Logo IPC                      Fig.2 – Logo IPC Atletism 
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Anterior, IPC a avut ca logo simboluri coreene („Tae-Geuks”) în număr de 5 

(1988 – 1994, fig.3), însă la solicitarea Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) au fost 

reduse la 3, având ca motto: „Mintea. Trupul. Sufletul” – fig.4 (se considera că cele 5 

Tae-Geuks puteau fi asociate cu cele 5 cercuri olimpice, existând astfel probleme de 

simbolistică, dar în special de marketing). 

 
 

                   
           Fig.3 – Logo IPC 1988-1994                                                  Fig.4 – Logo IPC 1994 – 2004 

 

 

I.P.C. ATHLETICS 
„The speed of a sprinter, the strength of a thrower, the power of a jumper and the 

endurance of a distance runner are what draws the crowds to Athletics (viteza unui sprinter, 

puterea unui aruncător, puterea explozivă a unui săritor şi rezistenţa unui alergător de distanţe lungi 

este ceea ce atrag mulţimile la Atletism)”1. 

Atletismul, ca parte a Jocurilor Paralimpice, a avut prima competiţie oficială în 1960, la Roma 

(ca reper istoric, prima competiţie a avut loc în 1952, pentru atleţi în scaun cu rotile la Stoke 

Mandeville Hospital din Anglia). Astăzi, atletismul oferă posibilitatea participării tuturor sportivilor 

(bărbaţi, femei), din toate grupele de invaliditate. 

Progresele în tehnologia materialelor şi a biomecanicii sportive aplicate, dar şi în noile 

concepţii psihopedagogice (scaunele speciale cu rotile – fig.9, protezele speciale pentru alergat sau 

sărit,  îndrumarea sportivilor cu insuficienţă vizuală în concursurile de atletism de către ghizi speciali 

formaţi deţinând anumite frânghii sau dispozitive, aparatele sau dispozitivele acustice utilizate la 

aruncări sau pentru a indica desprinderea la sărituri etc) au determinat ca activităţi care nu puteau fi în 

trecut imaginate pentru persoane cu dizabilităţi să devină astăzi realitate. 

În competiţia din atletism, sportivii cu dizabilităţi concurează în 

conformitate cu clasificările lor funcţionale. Din toate ramurile sportive afiliate I.P.C., 

atletismul este ramura sportivă cu cei mai mulţi participanţi şi cu cele mai multe evenimente sportive. 

    
Fig.5,6,7 / imagini cu atletism adaptat, preluate de pe wikipedia.org, usparalympics.org, flickr.com) 

 
1 http://www.paralympic.org/Sport/IPC_Sports/Athletics/index.html 
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Probele la care se poate concura, în anul 2010, în cadrul competiţiilor de atletism desfăşurate 

sub egida IPC sunt:  

▪ probe de alergări de viteză (100m, 200m, 400m) şi ştafetă (4x100m, 4x400m); 

▪ probe de alergări pe distanţe medii şi lungi (800m, 1500m, 5000m, 10000m); 

▪ probe de alergări pe şosea (maraton sau alte distanţe); 

▪ probe de sărituri (înălţime, lungime, triplusalt);  

▪ probe de aruncări (disc, suliţă, greutate); 

▪ probe combinate (pentatlon: probe de viteză sau de şosea, probe de sărituri şi aruncări în 

funcţie de clasificarea sportivului cu dizabilitate). 

▪  

  
Fig.8 / nevăzător la aruncarea suliței (usparalympics.org)     FIg.9 / concurs pe pista atletism (usparalympics.org)   

 

Echipamentul sportiv specific practicării atletismului la copiii cu CES 

(dizabilităţi, deficienţe, incapacităţi) include anumite dispozitive de asistare care 

trebuie să fie în conformitate cu normativele stabilite pe plan internaţional şi care pot 

fi utilizate opţional de către practicanţii atletismului. 
 

 

 

ATLETISMUL ÎN CADRUL SPECIAL OLYMPICS 
 

 

Special Olympics Romania (SOR) este o fundaţie înfiinţată în 2003 ca parte 

integrantă a mişcării sportive internaţionale Special Olympics Internaţional (SOI), 

având ca obiect de activitate, printre altele, şi organizarea de antrenament şi competiţii 

sportive (apelând la mijloacele educaţiei fizice adaptate) pentru copiii şi adulţii cu 

dizabilităţi intelectuale, la 8 ramuri sportive (atletism, gimnastică, baschet, înot, tenis de 

masă, schi, bocce, fotbal) în vederea facilitării integrării sociale a acestora. 

    Ca ramura sportivă reprezentativă, atletismul este practicat şi sub forma sa 

competiţională respectând regulamentul IAAF (Asociaţia Internaţională a Federaţiilor 

de Atletism). La nivel local şi naţional, practicarea atletismului se supune 

regulamentului Federaţiei Române de Atletism, cu excepţia situaţiilor când 

reglementările federaţiei amintite sunt în „conflict” cu Regulamentul oficial al Special 

Olympics. 

    Probele, distanţele, greutăţile materialelor si regulile de concurs sunt uşor 

adaptate, existând şi probe care nu fac parte din regulamentul atletic propriu-zis.  
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Pentru exemplificare, prezentăm câteva dintre ele: 

▪ aruncarea mingii de softball sau a mingii de tenis 

▪ slalom cu scaun cu rotile motorizat  

▪ probe de 10m, 25m şi 50m marş asistat 

▪ aruncarea greutăţii [4kg –bărbaţi, 2.72kg–femei, 2.72kg -bărbaţi (8-11ani), 

1.81kg -femei (8-11ani)] 

▪ săritura în lungime de pe loc 

Exemple de reguli adaptate: 

- în întrecerile de alergări de viteză pe distanţe de până la 400 m inclusiv, sportivii 

pot opta pentru folosirea sau nu a block-start-urilor; 

- la distanţele de 1500m şi mai mari, se va folosi startul tip cascadă; 

- în toate cursele care presupun ca atleţii să-şi menţină culoarul de alergare, se va 

respecta regula culoarului propriu până la finalizarea distanţei de alergat. Dacă un 

atlet este împins sau forţat de un altul să alerge în afara culoarului, fără să existe 

un avantaj, atunci atletul în cauză nu va fi descalificat. Dacă un atlet(ă) aleargă în 

afara culoarului, sau aleargă în afara liniei exterioare, fară a urmări un avantaj şi 

fără a obstrucţiona un alt alergător, atunci competitorul nu va descalificat; 

- la săritura în lungime sportivul trebuie să fie capabil să sară cel puţin 1m (distanta 

minima dintre linia de bătaie şi sectorul cu nisip). La săritura în înălţime, 

înălţimea minimă de la care se porneşte pentru toţi competitorii este de 1m; 

- la probele atletice de sărituri, înaintea efectuării celor 3 încercări, sportivii trebuie 

sa fie asistaţi de un oficial care să înregistreze punctul de plecare al 

participantului; 

- un sportiv cu sindrom Down care a fost diagnosticat cu afecţiunea „instabilitate 

atlanto-axială” nu va participa la probele de pentatlon şi săritura în înălţime. 

- în cazul atleţilor nevăzători şi surzi, se aplică regula asistenţei. Fiecare atlet poate 

fi însoţit de un ghid sau se poate ajuta de o sfoară (care indică traseul de urmat). 

Ghidul nu are voie să alerge înaintea atletului.  

- de asemenea, în cazul atleţilor nevăzători şi surzi, sub nici o formă, ghidul nu are 

voie să-l ajute pe atlet prin trage sau împingere. Startul se va da prin atingerea 

atleţilor participanţi., iar ghizii pentru alergători trebuie să poarte o vestă de 

culoare portocaliu deschis, pentru a putea fi cu uşurinţa distinşi de competitori 

(surzi).  
 

 

ATLETISM UNIFICAT 

 
Conform site-ului oficial al Special Olympics România, Sporturi Unificate® este un 

program Special Olympics care îşi propune să formeze echipe mixte (sportivi cu 

dizabilităţi intelectuale şi sportivi fără dizabilităţi intelectuale) care să participe pe toata 

durata anului la un program constant de antrenamente şi competiţii.  

Conceptul Sporturi Unificate îşi propune ca obiective, conform datelor furnizate 

de pagina web oficială a Special Olympics România:  

▪ dezvoltarea abilităţilor sportive ale ambelor categorii de participanţi;  

▪ câştigarea experienţei în competiţii sportive; 



Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian   -  Metodica predării atletismului în scoală – Suport curs online Aprilie 2020 

 

 5 

▪ incluziunea socială;  

▪ participarea în activităţile de tip comunitar şi voluntariat; 

▪ educaţia tinerilor din şcolile de masa cu privire la persoanele cu dizabilitati; 

▪ implicarea familiilor sportivilor Special Olympics; 

▪ dezvoltarea personală a sportivilor şi partenerilor.  

În 2010, conceptul de Sporturi Unificate includea pentru România doar două 

ramuri sportive: Atletism şi Fotbal, fiind în curs de oficializare şi alte sporturi 

(gimnastica unificată, baschet unificat etc). 

Programul Sporturi Unificate® promovează implicarea socială a copiilor cu 

dizabilităţi alături de parteneri fără dizabilităţi „pentru a demonstra faptul ca în sport nu 

există bariere”2.  

  
Fig. 10 și 11 – Atletism 100m femei, categoria T12 (www.life.com/image) 

 

 

Indicaţii metodice privind predarea în cadrul conceptului de Atletism Unificat: 

- echipele vor fi formate din sportivi Special Olympics şi parteneri (cel puţin jumătate din echipă 

trebuie sa fie formată din sportivi Special Olympics);  

- competiţiile trebuie să ofere un număr important de probe atletice din cât mai multe categorii 

(alergări, aruncări, sărituri); 

- sportivii Special Olympics îşi pot alege probele preferate pentru concurs; 

- sportivii Special Olympics şi partenerii se antrenează împreună (antrenamentele trebuie 

efectuate cu regularitate);  

Reguli: 

▪ fiecare echipă care participă la sporturile unificate va fi formată dintr-un sportiv şi un partener 

(persoană fără retard mental); 

▪ în cazul probelor de alergări sau marş, alergătorul dintr-o echipa care ajunge primul la linia de 

sosire, nu are voie sa se întoarcă pe pista pentru a-şi încuraja partenerul, iar timpul final obţinut 

de echipa care participă la sporturile unificate este suma timpilor obţinuţi de fiecare competitor; 

▪ în cazul probei de pentatlon, scorul final obţinut de echipa care participă la sporturile unificate 

este suma totalului de puncte obţinute de fiecare competitor; 

▪ în cazul probei de ştafetă, alergătorii care participă nu sunt obligaţi să intre în concurs într-o 

anumită ordine; 

 
2 http://www.specialolympics.ro/ decembrie 2010 
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