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7 września br. rozpoczyną się Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro. Bez wątpienia wyjątkowe, 
choćby dlatego, że zarówno kibice, jak i zawodnicy mają rozbudzone apetyty medalowe po 
świetnym występie Polaków w Londynie cztery lata temu. Na odpowiedź, ile tym razem zdobędą 
medali i jakie, trzeba trochę poczekać. Na razie przyjrzyjmy się liczbom związanym z samym 
wydarzeniem. 

Pod wieloma względami paraolimpiada w Rio będzie numerem 1. Choćby dlatego, że to pierwsze 
igrzyska na kontynencie południowoamerykańskim. Mimo że Latynosi przodują w wielu dziedzinach 
sportu, to jak do tej pory żaden kraj z tego kontynentu nie organizował u siebie paraolimpiady. Stąd 
może jej slogan składający się z 3 słów: Um Mundo Novo, który w języku portugalskim oznacza Nowy 
Świat. 

23 dyscypliny, 11 dni, 176 reprezentacji  

„Nowe” to bardzo dobre słowo w kontekście zbliżających się igrzysk. Nowe jest choćby podejście 
Telewizji Polskiej, która wyemituje 4,5 godziny transmisji na żywo z paraolimpiady, choć trwać ona 
będzie 11 dni. To pierwszy raz w historii, gdy polska telewizja nadawać będzie transmisje live z 
występów polskiej reprezentacji, która powalczy w 12 dyscyplinach. Jedną z nich będzie oczywiście 
tenis stołowy, w którym Polskę reprezentować będzie również 12 zawodników. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć gwiazdy polskiej reprezentacji – Natalii Partyki. 

Polska i inne reprezentacje będzie toczyć zacięte boje o medale na 21 obiektach sportowych, 
w 23 dyscyplinach. Jak zwykle powstaje pytanie, ile medali w tym roku przyleci do Polski. W Londynie 
w 2012 r. polscy paraolimpijczycy zdobyli ich aż 36. 

Na pewno w udanym występie pomogą atrakcyjne stroje marki 4F, która przygotowała dla polskich 
paraolimpijczyków 170 zestawów strojów. Będą takie same jak te, w których wystąpi polska 
reprezentacja na igrzyskach olimpijskich. To zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę, że Polacy są 
jedną z najbardziej obiecujących spośród 176 reprezentacji. 

Walka o złoto 

A ile rekordow świata zostanie ustanowionych podczas tych zmagań? O to, że część z nich należeć 
będzie do Polaków, powinniśmy być spokojni – podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Katarze 
skoczek wzwyż Maciej Lepiato ustanowił rekord w swojej kategorii, który obecnie 
wynosi 218 centymetrów. Powinien więc wrócić z Rio z medalem. 

Do zdobycia jest ich naprawdę sporo. Zawodniczki powalczą aż o 225 złotych medali, a zawodnicy 
o 265, w konkurencjach mieszanych będzie ich 38. Podczas nadchodzących igrzysk odbędzie się 
więc 528 konkurencji. 

Jak do tej pory Polacy zdobyli 692 medale. Ile tym razem? Wkrótce się okaże... 

Link: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/341867 
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