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Národné programy Špeciálnych olympiád

Mary Davis, generálna riaditeľka

Svetové zimné hry v Kazani odložené na január 2023 

30. augusta 2021

Vážení kolegovia zo Špeciálnych olympiád,

Po mesiacoch intenzívnej práce nášho medzinárodného tímu Special Olympics International (SOI) a 
rozsiahlych konzultáciách s Národnými programami Špeciálnych olympiád, vedúcimi športovcov a členmi 
predstavenstva sa SOI a miestny organizačný výbor pre Svetové zimné hry Kazaň rozhodli odložiť hry 
naplánované na január 2022 na január 2023 z dôvodu globálnej pandémie.

Toto rozhodnutie, ktoré zahŕňalo hľadanie mnohých možných riešení, bolo nakoniec prijaté s cieľom 
zaistiť zdravie a bezpečnosť všetkých zúčastnených. Okrem internej spätnej väzby od zainteresovaných 
strán bolo toto rozhodnutie prijaté aj na základe niekoľkomesačných konzultácií s Centrami pre kontrolu a 
prevenciu chorôb, Svetovou zdravotníckou organizáciou a ďalšími odborníkmi na predmetnú 
problematiku.

Vzhľadom na to, že sa variant COVID-19 Delta šíri po celom svete, niektoré Národné programy 
Špeciálnych olympiád váhajú s cestovaním do zahraničia. Mnoho delegácií nemôže cestovať mimo 
svojich domovských krajín, pretože nemajú prístup k očkovacej látke, alebo nemajú zdroje potrebné na 
zabezpečenie karantény.

Ak by hry mali pokračovať podľa plánu v januári 2022, riskujeme, že sa zúčastní menej športovcov, nižšiu 
kvalitu súťaží a malé alebo žiadne kultúrne aktivity alebo iné plánované programy.

To by mohlo mať negatívny dopad na naše plány, na odkaz Svetových zimných hier v Kazani inšpirovať 
inklúziu v Rusku a po celom svete. Tiež by sme stratili možnosť získania celosvetového mediálneho 
pokrytia tejto dôležitej udalosti.

Ruská federácia, vedúci predstavitelia štátu Tatarstan, prezidentka SO Ruska Olga Sloutskerová a LOC 
sídliaci na Ruskom riaditeľstve pre šport a sociálne projekty si zaslúžia naše hlboké poďakovanie za 
všetku tvrdú prácu, ktorú doteraz odviedli. SOI sa zaväzuje úzko spolupracovať s tímom na usporiadaní 
Svetových zimných hier v roku 2023.

Bližšie informácie budú poskytnuté v najbližších týždňoch a mesiacoch. Odteraz do roku 2023 budeme 
čeliť výzvam, s ktorými sme sa nikdy predtým nestretli a budeme ich riešiť spoločne.

Ďakujeme Vám za Vašu oddanosť Špeciálnym olympiádam,

Mary Davis, generálna riaditeľka
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