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A fogyatékos személyek versenysportjáról

A mozgáskorlátozott személyek részére a Guttmann angol rehabilitációs
szakorvos által rendezett elsõ íjászverseny óta (Stoke- Mandeville 1948) sok-sok
esztendõ telt el, emberi és szakmai küzdelemmel, sikerrel és kudarccal, amíg a
világ fogyatékossággal élõ sportolói eljutottak Athénba.

2004-ben az újkori olimpiák eredeti színhelyén rendezték meg az olimpiai
játékokat és ezt követõen az un. paralimpiát is. Ez a centenáriumi olimpia méltóan
ünnepelte meg az évfordulót és egyben méltó rangra emelte a mozgáskorlátozott
és látássérült sportolók vetélkedését is. A XXVIII. Nyári Olimpia színhelye 
azonos rangon és azonos feltételek között adott otthont a parasportnak. 

A következõkben röviden összefoglaljuk azt az utat, amit a fogyatékos 
személyek versenysportja az utóbbi évtizedekben megtett. Összefoglalónkban
nem térünk ki az egyes területeken megjelenõ egyedi szervezõdésekre, 
eredményekre. Röviden összegezzük azt az utat, amit a fogyatékos személyek
versenysportja az utóbbi évtizedekben megtett és amelyek közvetlen kapcsolatban
állnak a paralimpia eszméjével. 

Nemzetközi szervezetek - szövetségek kialakulása

A mai értelemben vett szervezett és rendszeres versenyport eszméjét Ludvig
Guttmann angol orvos professzor indította el azzal, hogy a gerincvelõ sérült
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szemé lyek rehabilitációjában bevezette a különbözõ sportágakat és 1948-ban
megrendezte az elsõ versenyt íjászatban. Ez az esemény robbanásszerûen indította
el nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt a mozgáskorlátozott személyek sporto -
lását, azok egyesületeinek, szervezeteinek, majd szövetségeinek kialakulását.
Késõbb a látássérült személyek, valamint a mentálisan károsodott személyek
spor tolását koordináló nemzeti és nemzetközi szervezetek, szövetségek kiala -
kulása is elkezdõdött.

A könnyebb áttekinthetõség kedvéért idõrendi táblázatban foglaltuk össze a
fogyatékos személyek sportjával foglalkozó nemzetközi sportszövetségek kiala -
kulását (1. táblázat)

HALLÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN

1924 Csendes Sportok Nemzetközi Bizottsága (Comite International des Sports Silencieux, CISS).
1981 Siketek Nemzetközi Sportbizottsága névre változik a szervezet neve (Comite

International Sports des Sourds, CISS).
1983 Siketek Európai Sportszervezete (European Deaf Sports Organizaton, EDSO)

MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN

1952 Nemzetközi Stoke- Mandeville-i Játékok Szövetsége (International Stoke- Mandeville
Games Federation, ISMGF), mai nevén Nemzetközi Stoke. Mandeville-i
Kerekesszékes Játékok Szövetsége (International Stoke- Mandeville Wheelchair Sports
Federation, ISMWSF)

1964 Fogyatékosok Nemzetközi Sportszervezete (International Sports Organization for
Disabled, ISOD)

1974 Agyi Sérültek Nemzetközi Sport és Rekreációs Szövetsége (Cerebral Palsy-
International Sports and Recreation Assotiation, CP-ISRA)

2004 Nemzetközi Kerekesszékes és Amputált Sportok Szövetsége (International Wheelchair
et Amputee Sports  Federation,  IWAS) (IMWSF-ISOD fúziója)

LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN

1981 Látássérültek Nemzetközi Sportszövetsége (International Blind Sports Assotiation,
IBSA)

ÉRTELMI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN

1986 Értelmi Fogyatékosok Nemzetközi Sportszövetsége (International Sports Federation
for Persons with an Intellektual Disability, INAS-FID).

1989 Mentálisan Sérültek Nemzetközi Sportszövetsége (International Sports Federation for
Persons with Mental Handicap, INAS-FMH)

1968 Nemzetközi Speciális Olimpia (Special Olimpic International, SOI)
2004 Global Games (paralimpia helyetti esemény)

SZERVÁTÜLTETETT SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN

1986 Szervátültetettek Sportjának Világszövetsége (World Transplant Games Federation,
WTGF)
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1982 Nemzetközi Szövetségek Koordinációs Bizottsága (International Coordination
Committee, ICC)

1989 Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (International Paralympic Committee, IPC)
Tagjai: ISMWGF, ISOD, IBSA, CP-ISRA, INAS-FMH

1. táblázat. A fogyatékos személyek sportjának nemzetközi szövetségei

A hallássérült személyek sportja sem szervezetileg, sem rendezvények szem -
pontjából nem kapcsolódott és nem kapcsolódik a paralimpiai mozgalom hoz.
2001-tól kezdõdõen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyásával
Deaflympic (Siketlimpia) elnevezéssel történik a hallássérült sportolók legna-
gyobb rendezvénye (Tapolczai, 2003). 2004-ben megállapodás született az IPC és
a CISS vezetõsége között annak érdekében, hogy azok a sportolók, akik más
sérültségben is szenvednek, a másik fél nemzetközi rendezvényein is versenyez -
hetnek, például hallássérült és mozgássérült sportoló rész vehet az IPC rendez vé -
nyein és fordítva, szintén részt vehetnek a Siketlimpián és a Siketek Világjátékain.

Hazai sportszövetségek kialakulása és rendszere

Táblázatunkban az egyes területek nagyobb szervezeteirõl adunk idõrendi 
áttekintést abból a célból, hogy némi összehasonlításra legyen lehetõségünk a
nemzetközi történésekkel, hogy képesek legyünk tájékozódni a hazai parasport
jelenlegi helyzetében és szervezeti felépítésében. (2. táblázat)

MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN

1929 Nyomorék Sport Egylet, NYSE (Budapest, Mozgásjavító Általános Iskola elõdjében)
1970 Mozgásgátoltak Halassi Olivér Sport Club, HOSC (Budapest, Mozgásjavító Általános

Iskola elõdjében)
1971 Mozgáskorlátozottak Akarat Sport Egyesület (Eger)
1973 Vasakarat Sport Egyesület (Szombathely.)

Ettõl kezdõdõen országszerte folyamatosan alakultak és alakulnak a mozgáskorlátozott
sportolók klubjai, egyesületei, sportcsoportjai és diák sportkörei

1977 Megbízott személy foglalkozik a különbözõ típusú fogyatékos személyek sportjával az
Országos Testnevelési és Sporthivatalban

1981 Mozgáskorlátozottak Testnevelési és Sportbizottsága, MTSB
1989 Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, MMS

LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN

1950 Vakok Szövetségén belüli sportági tevékenység
1963 Vakok és Csökkentlátók Wesselényi Miklós Sportköre
1977 Megbízott személy foglalkozik a fogyatékos személyek sportjával az Országos

Testnevelési és Sporthivatalban
1993 Magyar Vakok és Gyengénlátók Sportszövetsége, MVGYSSZ
1991 Vak Diákok Sportegyesülete (Budapest)
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HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTJÁBAN

1912 Siketnéma Sport Club
1977 Megbízott személy foglalkozik a fogyatékos személyek sportjával az Országos

Testnevelési és Sporthivatalban
1997 Magyar Siketek Sportszövetsége, MSSSZ

MENTÁLISAN SÉRÜLTEK SPORTJÁBAN

1985 Kraxner Alajos emlékversenyek kezdete
1993 Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége, MÉS
1989 Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, MSOSZ

SZERVÁTÜLTETETT SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN

1987 Magyar Transzplantáltak Sportegyesülete
1998 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

MSZSSZ) (14 tagszervezet) Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége, MSZSZ

HAZAI KÖZPONTI KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK

1977 Megbízott személy foglalkozik a különbözõ típusú fogyatékos személyek sportjával az
Országos Testnevelési és Sporthivatalban

1989 Magyar Paralimpiai Bizottság, MPB (tagjai: MÉS, MMS, MVGYSSZ)
Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM), helyettes államtitkárság alakul a parasport 
szervezésére

1998 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, FONESZ  (tagjai: MPB, MSSSZ, MSOSZ,
MSZSZ)

2004 MPB önálló köztestületté alakulása csak a paralimpia hazai szervezésére (tagjai: MÉS,
MMS, MVGYSSZ)

2004 FONESZ új felépítése (tagjai: MMS, MÉS, MVGYSSZ, MSSSZ, MSOSZ,  MSZSZ)
A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumban (GYISM) megszûnik a helyettes 
államtitkárság, a fogyatékosok sportja a hivatal tevékenységébe került át

2. táblázat. A fogyatékos sport hazai szervezetei

Összefoglalva elmondható, hogy a hazai sportszervezõdésben a paralimpiai
eszme és a paralimpia szervezése a 2004. év végére a Magyar Paralimpiai
Bizottság feladata, míg a hazai szabadidõ és versenysport egyéb tevékenységei a
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének koordináló feladatkörébe tartozik.

Az esélyegyenlõség mint a versenysport alapvetõ feltétele

A fogyatékosság okozta képesség - csökkenés megváltoztatja a sportoló személy
teljesítõképességét és a fogyatékosság típusától, súlyosságától és következmé -
nyeitõl függõen változik az adott személy sportbeli teljesítménye. Ezért
versenysportnál az esélyegyenlõség érdekében, sportbeli eredmények megítélésé -
ben és rangsorolásában nem hagyható figyelmen kívül a sportoló fogyatékossága,
annak mértéke és az okozott teljesítménymódosulás.
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A fogyatékos személyek sportjával foglalkozó szervezetek és azon belül a
szak emberek ennek a problémának a feloldására különbözõ csoportosítási, osztá -
lyozási rendszereket, valamint versenyzési szabályokat dolgoztak ki. A verseny -
engedély alapja a sportorvosi engedélyen túl, a fogyatékosság okozta sajátosságok
szerint kialakított és nemzetközileg elfogadott kategorizálás, a versenyzõ vizsgá-
lata és a besorolás hivatalos szerv általi igazolása. A sportolók besoro lásá nak
nemzetközi és nemzeti szabályai vannak és ezen szabályok alapján történnek a
nemzeti, valamint nemzetközi bajnokságok, európai és világjátékok. 

A mozgáskorlátozott személyek sportjában a sportolók osztálybasorolása és a
versenyszabályok a sérültség, annak súlyossága, valamint a sportági mozgásszük -
séglet alapján kialakított kategóriák és alosztályok alapján történik (Benczúr
1992, 2003). 

A látássérült sportolók osztályozása a látásélesség orvosi vizsgálata alapján, a
sportoló látásteljesítményén alapul háromféle kategóriában (WEISZ 2003).

A hallássérültek sportjában azok indulhatnak, akiknél a jobban mûködõ fül
hallásvesztése legalább 55 decibel (Tapolczay 2003). 

Az értelmi fogyatékosok sportjában kétféle versenyrendszer született. A spe-
ciális olimpiai mozgalom a súlyosabban sérültek - az értelmileg akadályo zottak -
részére alakított ki versenyrendszert. Az INAS-FID az „enyhébb” értelmi fogya-
tékos személyek versenysportját koordinálja. Mindkettõben nemzetközi szabá-
lyok szerint szükséges az értelmi sérülés igazolása (Gruiz 2003., Wisinger, 2003.). 

A szervátültetettek sportjában nem alakult ki osztályozás, vagy kategorizálás,
a különbözõ szervátültetettek együtt sportolnak (Reé, 2003, Székely, 2003). 

Paralimpiai játékok

A paralimpiai játékok – ha nem is ezen a néven – 1960-ban kezdõdtek és minden
negyedik évben kerültek megrendezésre. Róma – Tokió – Tel Aviv – Heidelberg–
Toronto – Arnheim – New York –  Szöul – Barcelona – Atlanta – Sydney vezetett
Athénba (Nádas, 2003/a, 2003/b).

A XII. Paralimpiai Játékokon 136 ország,  kb. 3600 látás- és mozgássérült sporto -
lója vett részt.  A magyar csapat eredményeit a következõkben foglaljuk össze (3.
táblázat, lásd 152. oldal)

A paralimpia nemzetközi és hazai szervezõi szintén magasra tették a lécet és
kiemelkedõen teljesítettek. A sportolókon kívül Athén is bizonyított, hiszen a ver-
senyeken sokan és lelkesen szurkoltak a sportolóknak.
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Sportág/Kategória Versenyszám Helyezés Sportoló

Úszás SM8 200 m vegyes vil.rekord arany Pásztory Dóra
S8 100 m pillangó ezüst Pásztory Dóra
S8 100 m hát ezüst Pásztory Dóra
S5 50 m hát ezüst  Kovács Ervin
S5 50 m pillangó ezüst Kovács Ervin
S5 200 m vegyes ezüst Kovács Ervin
S5 200 m gyors 4. hely Kovács Ervin
S5 100 m gyors 5. hely Kovács Ervin
S5 50 m hát bronz Vereczkei Zsolt
S5 50 m pillangó bronz Engelhart Katalin
SB 5 100 m mell bronz Ráczkó Gitta
S5 50 m pillangó 4. hely Zámbó Diana
S5 50 m hát 5. hely Zámbó Diana
SB7 100 m mell 5. hely Poprocsi Tímea
SM7 200 m vegyes 6. hely Becsey János

Vívás A tõr egyéni 4. hely Krajnák Zsuzsa
B tõr egyéni 6. hely Pálfi Judit
B tõr egyéni ezüst Dani Gyöngyi
A párbajtõr egyéni bronz Krajnák Zsuzsa
B párbajtõr egyéni 4. hely Dani Gyöngyi

tõr csapat csapat ezüst Krajnák–Pálfi–
Jurák-Dani

párbajtõr csapat csapat ezüst Krajnák-Pálfi-
Dani-Jurák

B Kard bronz Szekeres Pál

Asztalitenisz 9.o. 4. hely Zborai Gyula

Cselgáncs B2 három fõ egyéni 3 fõ     bronz Nagy S-né, Vince G., 
Bíró Norbert

Erõemelés – 100+ 4. hely Szávai Csaba

Boccsa BC4 Egyéni 5. hely Béres Dezsõ
Csapat bronz Béres Dezsõ-

Gyurkota József

3. táblázat. Magyar paralimpiai éremtáblázat 2004. augusztus, Athén

A paralimpia a fogyatékos személyek – jelenleg a mozgáskorlátozott és a látás -
sérült sportolók – nagy eseménye. „Spirit in motion!” (Eszme a mozgásban! ) hir-
dette az athéni olimpia. Minden paralimpiai sportoló ezt üzente számunkra. A
többi fogyatékossági csoport európai és világjátékai, a Siketlimpia, vagy az ebben
az évben elõször rendezett Global Games elnevezésû világjáték értelmi fogya -
tékos sportolók részére szintén a paralimpia eszméjét hirdetik és arra buzdítanak,
hogy a fogyatékosság nem akadálya a testedzésnek, hogy a fogyatékos személyek
is egyre többen és egyre jobban képesek részt venni a sportmozgalomban.
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Köszönjük a hazai sportolóknak, szervezõknek és sportvezetõknek az athéni telje -
sítményeket! Kívánjuk, hogy a következõ versenyeken is hasonló szép eredmé -
nyeket hozzanak! 
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