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Résztvevő országok száma a nyári játékokon 
 

 
 

 

Éremtábla 
 

 



 

 

 

Adatok 
 

 Szlogen: „Üdvözöljük egy korlátok nélküli világban, ahol a lehetőségek is 

határtalanok.” 

 14 millióan vettek részt a paralimpiát kísérő koncerteken, fesztiválokon 

 Nagy-Britannia 22 városában, 47 óriáskivetítőn naponta több mint 500 ezren 

követték nyomon a paralimpia élő televíziós közvetítéseit 

 A közvetítési jogokkal rendelkező CNN 4 csatorna napi 15 órában közvetítette élőben 

 175 ezer brit kisiskolás kapott ingyenjegyet a versenyek megtekintésére 

 A sportlétesítmények közötti legnagyobb távolság sem haladta meg a 30 mérföldet,  

itt voltak a paralimpiák történetében a legkisebb távolságok a helyszínek között 

 A húsz sportág versenyeire 2,7 millió jegyet adtak el, az eddigi csúcsot Peking 

tartotta 1,29 millió értékesített belépővel 

 A paralimpián 166 országból 4294 sportoló vett részt a versenyeken 

 Összesen 503 aranyérmet lehetett megnyerni 

 A paralimpián 122 versenyszámban, 251 új világcsúcs született, ezen kívül 421 paralimpiai 

csúcs dőlt meg 

 A paralimpiáról 6500 tudósító számolt be 

 A paralimpia 11 napja alatt 1250 doppingvizsgálatot végeztek el 

 A szervezőbizottság 600 céggel kötött szerződést, összesen 1 milliárd font értékben 

 Több mint 4 ezer fát és 74 ezer virágot ültettek a versenyek helyszíneinek közelében  

 Önkéntesek: 70 000 fő 

 A nemzetek ranglistáján Magyarország a 38. helyen, 

 az európai országok közül a 20. helyen végzett. 

 Sérültségi kategóriák: gerincsérült, amputált, látássérült, CP, les autres, értelmi fogyatékos 

 
 
 
 



 

 

Beszámoló 
 

 Utazás 

A legjobb teljesítmény érdekében a kiutazás minden esetben a vezetőedzőkkel való előzetes 
egyeztetés alapján történt és igyekeztünk a versenyprogramhoz igazodva megtalálni a 
legideálisabb időpontot. Az egészségügyi stáb az első csoporttal érkezett. 
Liszt Ferenc Airport Medical Service operatív vezetőjével előre leegyeztetve 
zökkenőmentesen történt meg a csapatok indulása és a csomagok szállítása.  
A Londonba való érkezéskor mindenkit vártak a LOCOG önkéntesei a repülőtéren, segítettek 
a csomagok összegyűjtésében és a buszokhoz való eljuttatásukban. Mindenki időben 
érkezett, csomagjaink is rendben voltak. A legtöbb csapattagunknak már a reptéren 
aktiválták az akkreditációját. 

 

 Falu 

A csapat a Paralimpiai fő Faluban, illetve a Paralimpiai Evezős Faluban került elhelyezésre. Az 
evezős faluban Lengyel Mónika, edzője és női segítője lakott. A falu kicsi volt, de célnak 
megfelelt, a szállás és az ellátás jó volt. Az evezősök a verseny végeztével beköltöztek a fő 
Faluba és néhány napig együtt lehettek a csapattal. 
 
A magyar csapat a fő Faluban jó helyen, a buszokhoz való kijárathoz és az étteremhez nagyon 
közel, 1-2 perc sétára kapott elhelyezést. A kerekesszékesek az épület egyik oldalán, a csapat 
nagy része pedig ugyanazon épület másik oldalán, két szinten volt elszállásolva, három-, 
esetenként négyszobás apartmanokban. A házban két lift volt, mely elegendőnek bizonyult. A 
szobák egy, illetve kétágyas, aránylag kis alapterületűek, a hozzájuk tartozó fürdőszobák 
átlagos méretűek és felszereltségűek voltak, egy-két edző valóban szűkösen fért el. 
Az apartmanok és a szobák kiosztásánál amennyire lehetett, igyekeztünk figyelembe venni a 
vezetőedzők előzetes kéréseit (amennyiben volt ilyen) és ezzel is elősegíteni a minél 
teljesebb pihenést. 

 

 Csapatiroda 

A csapatiroda a szálláshelytől egy saroknyira, a földszinten volt, Hong Kong és Azerbajdzsán 
szomszédságában. Az irodán lehetőség szerint mindig volt valaki. 
Mindennapos feladat volt a Guest Pass rendszer kezelése, a vendégek belépésének 
engedélyeztetése, gyakran a vendégek be- és kikísérése. A magyar csapat egy nap 18 
vendéget fogadhatott.  
Bemutatásra kerültek az összes versenyruházat és az eredmény hirdetéskor használandó 
nemzeti melegítő.  
A csapatirod falán óra-perc lebontásban folyamatosan követni lehetett a különböző 
programokat, (edzésidőpontok, technikai értekezletek-sorsolások, felszerelés-ellenőrzések, 
eszközök leadása, bemutatása, különböző fogadások, érkezések-indulások, csapatvezetői 
értekezletek, és természetesen az összes versenyző összes versenyszáma). 
 
A LOCOG és az IPC tartotta az előre kiadott menetrendeket, gyakorlatilag csak az úszásban 
volt mindössze néhány perces eltérés az előzeteshez képest. A versenyek lebonyolítása 
pontosan, zökkenőmentesen, jól szervezetten történt. 



 

 
 
 

 Verseny helyszínek 

Az úszást az Aquatics Center-ben, az atlétikát az Olympic Stadium-ban, míg a sportágak 
zömét az Excell csarnokában rendezték meg. Ezek közül az Excell volt messzebb, 40 perces 
busz útra a falutól. Minden edző és versenyző meg volt elégedve a helyszínekkel, a borítással, 
a világítással, a körülményekkel, a segítőkkel. 
 
Tele voltak a lelátók, az előfutamok, elődöntők során is. A szurkolók csodálatosak voltak, a 
szpíkerek pedig hihetetlen jó hangulatot tudtak teremteni. A versenyek igazi, paralimpiai 

versenyrendszerhez méltó körülmények közt kerültek megrendezésre. 

 

 Egészségügyi ellátás 

Tagjai dr. Bejek Zoltán, Bosnyák Edit és Ramocsa Gábor. A stáb a csapatorvos vezetésével 
működött.  
Pekingtől eltérően nem állt rendelkezésünkre külön egészségügyi helyiség, orvosi szoba és 
masszőri szoba, így két apartman ún. szociális helyiségét használtuk erre a célra. Dr. Bejek 
Zoltán készített egy ügyeleti rendet, melyet kitettünk a csapatirodán. Reggel és este egy-egy 
órás ügyelet, a kettő közötti időben az edzőkkel és a fizioterapeutákkal, valamint az irodával 
egyeztetve a különböző versenyek helyszínein dolgoztak a csapatok mellett. Telefonon 
folyamatosan kapcsolat volt az irodával.  
 
A fizioterapeuták a „legnagyobb szükség” szerint lettek beosztva, hiszen két fő kevés ennyi 
versenyzőre, de a kvóták miatt csak edzők rovására lehetett volna több fiziot kivinni.  

 

 Klasszifikáció 
 
A paralimpián csak „R” - review, azaz felülvizsgálandó vagy „C” – confirmed, azaz végleges 
kategorizációs státusszal rendelkező versenyző vehetett részt. A magyar csapatból most 
senkit nem hívtak be klasszifikációra, az „R” státuszúaknak legkorábban 2013-ban kell 
felülvizsgálaton megjelenniük. 

 

 Doppingvizsgálat 
 
Egy atlétánkat, Kanyó Zsoltot, mindkét erőemelőnket, Sas Sándort és Szávai Csabát, valamint 
egy úszónkat, Tóth Tamást vizsgálták verseny előtt a Faluban, a poliklinikán, Sors Tamást 
pedig győzelmét követően, az uszodában. A vizsgálatok során minden rendben zajlott, 
edzőjük vagy dr. Bejek Zoltán végig jelen voltak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sportági értékelés 

Úszás 
 

 Teljesítette a célkitűzéseket. 

 Az utolsó évben kiemelt edzőtáborozási lehetőségeket tudtunk biztosítani. 

 A Paralimpiai kvóták száma meghatározóan a négyévenként megrendezésre kerülő 

VB. részvételétől függ. 

 Más sportágakhoz hasonlóan a műhelytámogatás megszűnése az egyesületi munkát 

nehezíti. 

 A hazai versenyrendszert fejleszteni kell az utánpótlás érdekében. 



 

 

Asztalitenisz 
 

 A felkészülés zavartalanul folyt, ami az eredményeken meglátszott.  

 A sportolók kis rutinnal jelentősen jobb eredményre lennének képesek. 

 Megfelelő támogatással a jelenlegi szakmai irányvonal több versenyeztetéssel a fiatal 

versenyzői gárda lehetőséghez juttatásával meglepetéseket tudna okozni. 

 
 

Vívás 
 

 A sportág, elsősorban a női fegyvernemekben jól teljesített. 

 Gyenge a hazai versenyrendszere, ami a válogatási lehetőséget is korlátozza. 

 A sportolók néhány kivételével nem rendelkeznek megfelelő mentális 

felkészültséggel. 

 Az egyesületek a műhelytámogatás megvonásával nehéz helyzetbe kerültek. 



 

 

Atlétika 
 

 Várakozásnak megfelelően jól teljesített a 

forrás szegény évek ellenére. 

 Új lendületet adott, hogy az értelmi 

fogyatékosok ismét részesei a Paralimpiai 

játékoknak. 

 A nemzetközi versenyeztetés hiányának 

egyenes következménye, hogy sportolók 

estek el a kvalifikációs lehetőségtől. Ez 

természetesen kihatással volt a felkészülés 

körülményeire, (edzőtáborozás, 

edzőpartnerek). 

 A sportág lehetőségei sokkal nagyobbak, mint 

amivel jelenleg élni tudunk 

 



 

Judo 
 

 A szereplés a kvalifikációs nehézségek ellenére jól alakult.  

 A felkészülés során mindkét sportoló Szabó Nikolett és Papp Gábor sérülése 

nehézséget okozott. 

 Ismét igazolódott, hogy az orvosi háttér a felkészülés során és a verseny alatt 

egyaránt elengedhetetlen.  

 A siker kulcsa a nemzetközi verseny, az edzőtábor, valamint az egyesületi munka. 

 Hiányzik a hazai versenyrendszer, nagy gondok vannak az utánpótlás terén. 

 

 



 

 

Erőemelés 
 

 A nemzetközi mezőny legdinamikusabban fejlődő sportága. 

 Versenyről versenyre 10 - 15 kg-mal jobb eredmények születnek.  

 Sportolóink 5-6 kg-os javulása kevésnek bizonyult. A sportág erősen érzékeny a 

táplálék-kiegészítésre, sajnos a legjobbak bevizsgálása hiányzik. 

 A sportágra jellemző a nemzetközi sportdiplomácia kiemelkedő jelentősége. 2002-

ben még hazánk rendezett nyílt Európa bajnokságot és csendes éveket követően 

2012-ben Egerben rendeztünk nemzetközi VK-t. 

 

Lövészet 
 

 A sportág messze várakozáson alul teljesített. 

 A sportoló és edzője felkészültsége, valamint a felkészülés körülményei jók voltak. 

 Sajnos a versenyzés hiánya, a rutintalanság akadályozta a sportolót a tudásának 

megfelelő teljesítmény elérésében. 



 

 Költségigényes sportág lévén a kiszámítható és időben érkező támogatás feltétele a 

felkészülésnek és a versenyeztetésnek. 

 

 

Tenisz 
 

 A felkészülés hiányos volt, de ellenkező 

esetben sem számíthattunk volna sokkal 

jobb eredményre. 

 A szereplés a sportág helyzetéhez képest is 

reálisnak mondható. 

 Hiányzik a hazai versenyrendszer. 

 



 

 

Evezés 
 

 Pekingben új sportágként jelent meg a paralimpiai játékokon. 

 Sportolónk szakmai felkészítése mellett a nemzetközi szintnek megfelelő 

sporteszközök (hajó és tartozékai) beszerezését is meg kellett oldani. 

 A sportági szakszövetséggel való közös munka eredményeként sikerült elintézni, hogy 

a sportoló a felkészülés utolsó szakaszát azonos sporteszközzel végezze, mint amilyet 

a rendezők biztosítottak. 

 Az elért eredmény egy fejlődő sportág hazai körülményeit figyelembe véve 

megfelelő. 

 

 



 

 

Általános szakmai értékelés 
 

 kevés versenyen vesznek részt sportolóink, edzőink 

 jellemző a versenyrutin hiánya 

 mentális felkészülés hiányzik 

 elégtelen hazai versenyrendszer 

 nehéz az edzők körülményei 

 sportolók egzisztenciális helyzete aggasztó 

 edzőpartner hiány 

 gyenge sportegészségügyi háttér 

 felszerelés hiányosságok 

 egyesületi rendszer gyengülése 

 létesítmények akadálymentességének hiánya 

 állami sportirányítás változásai 

 sportdiplomácia gyengeségeink 

 állami támogatás kiszámíthatóságának hiánya és alacsony szintje 

 



 

 



 

 
 

Adminisztrációs működési támogatás és igény összehasonlítása 
 

 
 

Műhelytámogatás 
 

 
Megjegyzés: 2007-tól a támogatás megszűnt. 
 



 

Állami támogatások paralimpiai és nem paralimpiai sportszakmai 
feladatokra 2005-2012 
 

 
Megjegyzés: 

 2010 évtől folyamatosan átvételre kerültek a FONESZ feladatok. 
 2010 évben a látássérültek és mozgáskorlátozottak nem paralimpiai sportágai is és a teljes 

hazai versenyrendszere. 
 2011-ben a hallássérültek és az enyhén értelmi fogyatékosok teljes sportrendszere is az MPB-

hez került. 
 2012 évben a Paralimpiai részvétel 74 milliós támogatása is szerepel. 

Sportszakmai feladatok támogatása és igény összehasonlítása 
 



 

 
 

Értékelésből következő feladatok 
 

1) Kiszámítható, tervezhető és ellenőrizhető sportfinanszírozási rendszer elősegítése 

2) Állami támogatással megvalósuló szakmai programok 

3) Műhelytámogatás visszaállítása 

4) Sportlétesítmények fejlesztése 

5) Edzők munkáinak elismerése 

6) Sporttudományi háttér bevonása a rendszerünkbe 

7) Sportdiplomácia javítása 

8) Társadalmi kommunikáció erősítése 

 
 
 



 



 

 

Paralimpiai jutalmazások 
 

• 1992 Barcelona:    tárgyjutalom 

• 1996 Atlanta:  pénz jutalom (utólag értesültek róla)  

    arany - 650.000 Ft  

• 2000 Sydney:  olimpikonok jutalmának 15%-a 

• 2004 Athén:  olimpikonok jutalmának 100% 

    arany - 10 millió Ft 

•    ∑ 288.770.000 Ft (1-6 helyezés) 

• 2008 Peking:  olimpikonok jutalmának 100%-a 

    arany - 20 millió Ft 

    ∑ 485.980.000 Ft (1-8 helyezés) 

• 2012 London:      Pekingi jutalom mértéke 

    eltérés arany érem 23millió Ft. 

    ∑ 588.880.000 Ft (1-8 helyezés) 

Szakmai 4 éves keret és a jutalmazás összehasonlítás 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

Köszönjük a támogatást! 
 
 
 
 

2012. november 19. 
 
 
 



 

 
 
 

Gömöri Zsolt 
Elnök 


