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Co roku polska reprezentacja ŜuŜlowa staje do walki o DruŜynowy Puchar Świata. 
Polacy zawsze zaliczani są do faworytów. W ubiegłym roku w czasie turnieju 
finałowego w Vojens polscy zawodnicy nie zdołali obronić tytułu Mistrzów Świata 
wywalczonego rok wcześniej w Lesznie i musieli zadowolić się srebrnymi 
medalami. Na najwyŜszym stopniu podium stanęli gospodarze.

Tomasz Gollob w ostatniej dekadzie rokrocznie deklaruje gotowość walki o złoty 
medal i powtórzenie wyczynu Jerzego Szczakiela. W ubiegłym roku po 
pasjonującej końcówce sezonu, wygrywając ostatnią rundę GP w Bydgoszczy, 
Gollob wskoczył na najniŜszy stopień podium.

Rywalizacja o DPŚ oraz cykl Grand Prix to najbardziej prestiŜowe zawody 
w świecie ŜuŜlowym. W większości innych dyscyplin sportowcy uznają jednak 
Igrzyska Olimpijskie za najwaŜniejsze zawody w całej karierze.

Czy polski Czy polski ŜŜuuŜŜlowiec kiedykolwiek zdoblowiec kiedykolwiek zdob ęędzie olimpijski medal?dzie olimpijski medal?
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śuŜel zaliczany jest do sportów motorowych, a co się z tym wiąŜe nieolimpijskich. 
Warto jednak zastanowić się chwilę dłuŜej, dlaczego ŜuŜel nie wpisuje się
w kanony sportów olimpijskich, kiedy nowe dyscypliny są stale dodawane do 
programu Igrzysk.

Celem modułu jest przedstawienie idei olimpijskich na tle sportu ŜuŜlowego. Moduł
ma charakter poglądowy, a jego przesłaniem jest ukazanie moŜliwości promocji 
dyscypliny na świecie. Na początku przedstawiono ŜuŜel na tle maksym 
olimpijskich, a następnie zaprezentowano kilka prób organizacji Igrzysk Sportów 
Nieolimpijskich.

Tradycyjnie na końcu modułu zamieszczono krótki test oraz pytanie swobodnej 
wypowiedzi. Zgodnie z regulaminem do kursu moŜna dołączyć w dowolnym 
momencie jego trwania. Odpowiedzi moŜna przesyłać do końca października.

Szczegółowy regulamin oraz informacje o nagrodach znajdują się na stronie 
głównego organizatora www.zuzel.waw.pl.
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Autorem prezentacji jest Warszawskie Towarzystwo Speedwaya. Kopiowanie materiałów bez zgody 
autora jest zabronione.

Wszelkie uwagi merytoryczne prosimy kierować pod adres w.jankowski@zuzel.waw.pl. 
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Idee olimpijskieIdee olimpijskie
Na początku przeanalizujmy sport ŜuŜlowy 
na tle idei olimpijskich. Ogólnie uznaje się, 
Ŝe w sporcie ŜuŜlowych za mało zaleŜy od 
człowieka i jego przygotowania. Warto 
takŜe odwołać się do innych dyscyplin 
obecnych na Igrzyskach.

Czy rzeczywiście sport motorowy łamie 
podstawowe zasady olimpizmu?

Idee olimpijskie zaczerpnięte zostały z 
materiałów Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego.
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fot. W. Ruhnke źródło:www.scigacz.pl



Idee olimpijskie
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�� citiuscitius, , altiusaltius, , fortiusfortius (szybciej, wy(szybciej, wyŜŜej, silniej)ej, silniej)
Zasada jak najbardziej spełniona przez sport ŜuŜlowy. Rywalizacja jeźdźców 
polega przede wszystkim na prędkości. Ten, który jest najszybszy, wygrywa!

�� fair fair playplay
Na najwyŜszym poziomie rywalizacji coraz mniej jest niesportowych zachowań ze 
strony ŜuŜlowców. Wszyscy najlepsi zawodnicy szanują swoje kości, a takŜe 
zdrowie rywala.

�� amatorstwoamatorstwo
W materiałach Polskiego Komitetu Olimpijskiego moŜna znaleźć informację, Ŝe ta 
zasada została najbardziej zweryfikowana przez współczesność. Sukcesy odnoszą
przede wszystkim zawodowcy. Dziś ta idea jest rozumiana bardziej jako 
bezinteresowność.



Idee olimpijskie

�� pokpokóójj
Na czas trwania staroŜytnych Igrzysk zawieszane były wszystkie działania 
militarne. Był to czas święty, w czasie którego nie mogły toczyć się Ŝadne 
wojny. Rywalizacja na owalach ŜuŜlowych jest ostra, ale rzadko przeradza się
ona w wojnę. Tej zasady sport ŜuŜlowy na pewno by nie zakłócił.
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Idee olimpijskie

�� apolitycznoapolitycznośćść
Rozumiana bardziej jako uniezaleŜnienie od polityki. Trudno spodziewać
się interwencji ze strony polityków w rywalizację ŜuŜlowców, choć
przykłady wsparcia (głównie finansowego) są znane w Polsce.

�� uniwersalizmuniwersalizm
Ta zasada mogłaby być nawet urozmaicona przez dodanie sportu 
ŜuŜlowego do programu Igrzysk. Reguła dotyczy gier, a takŜe narodów 
(wszystkie gry (!), wszystkie narody)

�� rróównownośćść
MoŜliwość startu bez względu na płeć, wykształcenie, rasę oraz 
zamoŜność. Szczególnie to ostatnie jest piętnowane w przypadku sportu 
ŜuŜlowego. Następny slajd pokaŜe, Ŝe nawet tradycyjne dyscypliny 
olimpijskie nie spełniają ostatniego postulatu.
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Idee olimpijskie

UwaŜa się, Ŝe do uprawiania sportów olimpijskich nie trzeba być
zamoŜnym. We współczesnym świecie jest to niemoŜliwe! Ile kosztuje 
sprzęt niezbędny do uprawiania niektórych sportów olimpijskich?

Skok o tyczceSkok o tyczce
KaŜdy zawodnik / zawodniczka posiada ok. 10 tyczek. Koszt jednej to ok. 
800 euro .

BiathlonBiathlon
Profesjonalny karabinek kosztuje ok. 7500 zł.

KolarstwoKolarstwo
Rower kosztuje średnio ok. 20-30 tys. zł .

BobslejBobslej
Najlepsze modele to wydatek rzędu 60 tys. dolarów !

Czy uprawianie sportu ŜuŜlowego jest du Ŝo dro Ŝsze?



Igrzyska SportIgrzyska Sportóów w NieolimpijskichNieolimpijskich
Idea sportów nieolimpijskich jest popularna 
w pewnych środowiskach. Istnieją co 
najmniej trzy komitety, których głównym 
celem jest popularyzacja sportów 
nieolimpijskich.

W 2007 roku w Kijowie odbyły się
pierwsze Europejskie Igrzyska Sportów 
Nieolimpijskich. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe 
jedną z dyscyplin, w której rozdano 
medale był… MOTOCROSS! 
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Z tym wydarzeniem związanych jest kilka ciekawostek:

• największy wpływ na organizację ma blok wschodni (Ukraina, Litwa, 
Rosja),

• Polak zasiada w zarządzie komitetu,

• w pierwszych Igrzyskach Polska zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji 
medalowej,

• w rywalizacji motocrossowców Polska zajęła 6. miejsce,

• rywalizacja przebiegała w 15 dyscyplinach, planowane jest znaczne 
poszerzenie programu,

• następne Igrzyska odbędą się w 2011 roku na Litwie,

• organizatorzy rozumieją fenomen oraz specyfikę sportów motorowych!
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Igrzyska Sportów Nieolimpijskich



Igrzyska Igrzyska ŚŚwiatowewiatowe
Od 1981 roku pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego rozgrywane 
są tzw. World Games (wolne tłumaczenie na polski: Igrzyska Światowe). Organizacją
odpowiedzialną za wydarzenie jest Międzynarodowa Organizacja Igrzysk Światowych 
(IWGA). Pierwsze tego typu zawody odbyły się Santa Clara w USA.

W organizacji zrzeszona jest Międzynarodowa Federacja Motocyklowa, a program 
obejmuje ponad 30 dyscyplin sportowych. Niestety, brak w nim jakiejkolwiek 
dyscypliny związanej z wyścigami motocyklowymi.

Kolejne Igrzyska Światowe rozpoczną się w lipcu na Tajwanie. Pozostaje mieć
nadzieję, iŜ FIM jako członek IWGA będzie mocno promował dyscypliny pod swoim 
patronatem.
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Komitet SportKomitet Sportóów w NieolimpijskichNieolimpijskich
Idea sportów nieolimpisjkich wciąŜ rozwija się i nie ma jednego podmiotu, który 
skupiłby wysiłki wszystkich pasjonatów przy organizacji jednej wielkiej imprezy 
sportowej.

W Azji dla przykładu działa Międzynarodowy Komitet Sportów Nieolimpijskich, którego 
głównym celem jest organizacja imprezy podobnej do dwóch wymienionych 
w poprzednich punktach. Działacze skupiają się jednak głównie na dyscyplinach 
popularnych na kontynencie azjatyckim np.: krykiet czy polo.

Członkiem komitetu jest takŜe Międzynarodowa Federacja Motocyklowa, ale trudno 
w programie szukać dyscyplin motocyklowych. Polska nie posiada Ŝadnego 
przedstawiciela w Komitecie.
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NajwiNajwięęksi z najwiksi z najwięększychkszych

ANTONIN KASPER jr.
METRYCZKA

• data ur.: 05.12.1962 r.,

• w ostatniej dekadzie największy promotor 
czeskiego speedwaya,

• obok Tomasza Golloba najlepszy 
zawodnik Europy Środkowo-Wschodniej 
w cyklu Grand Prix w latach 90-tych,

• mistrz świata juniorów z 1982 r.,

• srebrny medalista MŚ z druŜyną (1999 r.),

• w Polsce reprezentował barwy Motoru 
Lublin, Stali Rzeszów oraz Startu Gniezno 
(przez 8 sezonów),
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• 31.07.2006 r. przegrał walkę z chorobą nowotworową. W Gnieźnie postawiono mu obelisk!



SprawdSprawdźź sisięę
1. Kto jest aktualnym DruŜynowym Mistrzem Świata na ŜuŜlu?

a) Niemcy
b) Polska
c) Dania

2. Co oznacza zasada citius, altius, fortius?
a) szybciej, wyŜej, silniej
b) dalej, lepiej, silniej
c) sport, kultura, pokój

3. Ideą olimpijską nie jest:
a) uniwersalizm
b) zawodowstwo
c) fair play
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Sprawdź się

4. W czasie pierwszych Europejskich Igrzysk Sportów Nieolimpijskich w 
Kijowie medale rozdano w następującej dyscyplinie motorowej:

a) rajdy samochodowe
b) motocross
c) carting

5. Barwy którego polskiego klubu najdłuŜej reprezentował Antonin Kasper? 
a) Start Gniezno
b) Polonia Bydgoszcz
c) Stal Rzeszów

PYTANIE OTWARTE:

Czy według Ciebie moŜliwa jest organizacja w przyszłości Igrzysk Sportów 
Motorowych? Odpowiedź uzasadnij.

W pytaniach zamkniętych zawsze poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Odpowiedź na 
pytanie otwarte musi zmieścić się na jednej stronie A4. Odpowiedzi moŜna wysyłać do 
końca trwania kursu na adres: w.jankowski@zuzel.waw.pl. Odpowiedzi przesłane do 
czasu udostępnienia kolejnego modułu nagradzane są dodatkowym punktem.
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