Parasportowcy powalczą na stokach ziemi
kłodzkiej
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DUSZNIKI-ZDRÓJ / SIENNA (gm. Stronie Śląskie). W dniach 24 lutego - 2 marca 2020 r. w
centrach sportów zimowych – na Czarnej Górze i w Dusznikach-Zdroju odbędzie się
"European Winter Para Sports Event, Poland 2020". Do Polski przyjedzie 150
niepełnosprawnych sportowców z 13 krajów Europy. Wezmą oni udział w rywalizacji w
czterech konkurencjach sportów zimowych: para-narciarstwie alpejskim,
para-snowboardzie, para-narciarstwie biegowym i para-biatlonie. Organizatorem
wydarzenia jest Polski Komitet Paraolimpijski.

"European Winter Para Sports Event, Poland 2020" jest pierwszą tego typu w Europie niekomercyjną
imprezą sportową w sportach zimowych dla niepełnosprawnych sportowców. Organizatorzy
spodziewają się ok. 300 uczestników, w tym ok. 150 niepełnosprawnych sportowców w różnym
wieku i na różnym poziomie sportowym z 13 krajów Europy. W czasie blisko tygodniowego pobytu w
naszym kraju będą mogli wziąć udział w treningach w czterech dyscyplinach paraolimpijskich
obecnych w programie zimowych igrzysk: para-narciarstwie alpejskim, para-snowboardzie,
para-narciarstwie biegowym i para-biatlonie.
Wydarzenie zwieńczą zawody w poszczególnych konkurencjach, choć tym razem nie wyniki będą
najważniejsze, lecz chęć zarażenia zimowymi sportami i takimi formami aktywności młodych ludzi z
całej Europy. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, niegdyś para-alpejczyk
i wielokrotny uczestnik zimowych igrzysk paraolimpijskich, nie ukrywa, że bardzo zależy jemu na
rozwoju zimowych sportów nie tylko w Polsce, ale także w Europie:
- Projekt ParaSki4Europe jest próbą wyjścia naprzeciw tej sytuacji, gdy mamy coraz mniej
zawodników w paraolimpijskich konkurencjach zimowych, takich jak: narciarstwo alpejskie,

narciarstwo biegowe, biathlon czy parasnowboard. Wydarzenie organizowane jest po to, by mogli
się spotkać ludzie, którzy rozpoczynają przygodę ze sportami zimowymi, są początkującymi
zawodnikami. Ideą tego projektu europejskiego jest to, by właśnie w Polsce integrować środowisko
sportowców zimowych dyscyplin, by następowała wymiana doświadczeń pomiędzy trenerami i
zawodnikami wielu krajów. Projekt ma też na celu budowanie pozytywnych relacji między krajami
tworzącymi Unię Europejską. Ten projekt w sposób oczywisty promuje także aktywny styl życia
wśród osób z niepełnosprawnościami.
Motto wydarzenia: „Jeden sport – jedna Europa – jedno marzenie” – podkreśla główny cel
przedsięwzięcia – umożliwienie sportowcom z niepełnosprawnościami w różnym wieku i na różnym
poziome sportowym wzięcia aktywnego udziału w dużym, multi-sportowym wydarzeniu. "European
Winter Para Sports Event, Poland 2020" jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach
programu Erasmus+ Sport: niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe. Zwycięstwo podczas
zawodów jest tu tak samo ważne, jak promocja integracji społecznej, włączania przez sport do
aktywności fizycznej i wolontariatu, nabywanie wiedzy nt. sportu oraz wzmacnianie motywacji i
inspiracji do jego uprawiania. Koordynator zawodów Romuald Schmidt podkreśla, że czas do
rozpoczęcia zawodów to okres wytężonej pracy całego zespołu:
- Jesteśmy teraz na bardzo intensywnym etapie przygotowań. To moment, kiedy jeszcze wciąż
przyjmujemy zgłoszenia. Mamy już 13 krajów. Niektóre ze zgłoszeń zaskakują pozytywnie - nie
spodziewaliśmy się weteranów Armii Brytyjskiej, młodych ludzi po wypadkach, którzy szukają nowej
drogi życia. Mamy też zgłoszenia z Izraela – jesteśmy totalnie zaskoczeni, bo nigdy nie spotkaliśmy
się w sportach zimowych z Izraelczykami. Wydawałoby się, że ta bezśnieżna zima powinna nas
mocno niepokoić, ale widać na żywo, że zarówno w Dusznikach jak i na Czarnej Górze jest śnieg i nie
martwimy się o podstawowy warunek zawodów.
Organizatorzy planują, że rezultatem wydarzenia będzie m. in. stworzenie sieci wzajemnej
współpracy między europejskimi Komitetami Paraolimpijskimi w celu dalszego wzmacniania i
promocji zimowych parasportów w Europie. Rywalizacja sportowa zostanie wzbogacona o program
edukacyjny: seminarium i warsztaty nt. „Systemu klasyfikacji medycznej” oraz „Edukacji
antydopingowej”. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym będą również „Inspiracyjne i motywacyjne
spotkania z paraolimpijczykami”, wzmacniające motywację do uprawiania sportu przez osoby z
niepełnosprawnościami.
European Winter Para Sports Event, Poland 2020 jest współfinansowany ze środków
unijnych w ramach programu Erasmus+ Sport: niekomercyjne, europejskie imprezy
sportowe.
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