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1. PARATHËNJE 

1.1 Historia e Lojrave Olimpike 

Lojrat Olimpike janë ngjarje sportive që mbahet çdo katër vjet. Origjina e lojrave 

është Greqia e lashtë, dhe janë ringjallur nga francezi Coubertin Pierre de Baron 

në fund të shekullit 19-të. Lojërat e Olimpiadës, të njohur gjithashtu si Olimpiadës 

Verore, bëhen çdo katër vjet nga 1896 e këtej, me përjashtim të viteve gjatë 

Luftrave Botërore.  Në 1924  filluan lojrat speciale të Olimpiadën, Lojërat Olimpike 

Dimërore, për sportet dimërore. Që nga viti 1994, Lojërat Dimërore nuk janë më 

në të njëjtin vit si Olimpiadës Verorore. 

Festimi i parë i regjistruar i Lojrave Olimpike në lashtësit ishte në Olimpia në 776 

para Krishtit. Është pothuajse e sigurt se kjo nuk ishte hera e parë që 

zhvilloheshin Lojërat. Pastaj Lojërat janë zhvilluar vetëm në vëndet  lokale dhe 

vetëm një lojë, faza e garës. 

Nga 776 para Krishtit ndeshjet u bën më te rëndësishme në të gjithë Greqinë e 

lashtë, duke arritur kulmin e tyre në shekullin e pestë dhe të gjashtë para Krishtit. 

Olimpiada gjithashtu kishte domethënie fetare meqë zhvillohej në nder të Zeusit, 

zot i madh, të cilit statuja gjigande qëndroi në Olimpia. Numri i ngjarjeve ishte 

njëzet dhe festa u mbajt në rrjedhën e disa ditëve. Fituesit e konkursit admirohej 

dhe bëhej i pavdekshëm me poezi dhe statujat. Çmimi për fituesit ishte një kurorë 

e degëve të ullirit. 

1.1.1 Ringjallja e Lojrave Olimpike 

Është e njohur që në shekullin e 17-të bëhej një festival i cili mbante emrin 

"Lojërat Olimpike" në Angli. Ngjarje të ngjashme janë ndjekur në shekujt që 

pasuan në Francë dhe Greqi, por ato ishin të vogla dhe sigurisht jo 

ndërkombëtare. Interesi në Olimpiadë u rrit kur zbuluan rrënojat e Olimpias së 

lashtë nga arkeologët gjermanë në mesin e shekullit të 19-të. 

 

Menjëherë pas kësaj, Baroni Pierre de Coubertin, Sekretari i Përgjithshëm i 

klubeve franceze, besonte se arsyeja për humbjen në Luftën Franko-Prusiane 

(1870-1871) ishte për shkak se francezët nuk kanë arsim të mjaftueshme fizike 
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dhe donte ta përmirsonte atë. Gjithashtu donte të merrte së bashku të rinjtë në 

sport se sa të bëheshin luftëra. Në 1894 ai paraqiti idetë e tij në një audiencë 

ndërkombëtare. Në ditën e fundit të konferencës u vendos të kryejë Lojrat 

Olimpike moderne, të parat në 1896 në Athinë, qyteti dhe vendi i lindjes së tyre. 

Kështu lindi Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (KON) për të organizuar Lojrat, me 

president të parë grekun Dimitios Vikela, Sekretari i Përgjithshëm i Baronit Pierre 

de Coubertin dhe anëtarë personalitete nga shtete të ndryshme. Lojrat Olimpike 

dyta u mbajtën në vitin 1900 në Paris (Francë). 

1.1.2 Lojrat Olimpike Moderne 

Por pastaj, mbas suksesit fillestar, Olimpiada kishte probleme serioze. Në 

festimet në Paris (1900) dhe në Shën Louis (1904) lojrat u zbehën nga ekspozita 

ndërkombëtare në të cilat ishin përfshirë. Lojra pasuese të mesme u mbajtën në 

vitin 1906 për të festuar përvjetorin e dhjetë të lojrave. Edhe pse ajo kishte qenë 

e organizuar nga KON, një vendim i mëvonshëm ka deklaruar se nuk ishte 

Lojërat Olimpike zyrtare. Por Lojërat e 1906, përsëri kanë tërhequr një numër të 

madh të hyrjeve globale. Në 1904, 80% e pjesëmarrësve ishin atletët amerikanë 

dhe shënuan fillimin e zhvillimit të garave në publicitet dhe në madhësi. 

1.1.3 Lojrat  Dimërore 

Ideja për të organizuar Lojërat Olimpike të veçanta për sportet dimërore u 

propozua, por u refuzua nga vendet skandinave të cilat preferojnë Lojërat e tyre 

organizative norvegjeze. "Java e Lojrave Dimërore Ndërkombëtare" mbajtur në 

Samoni të Francës kishte një sukses të madh dhe në 1925 KON vendosi të krijoj 

një organizatë të veçantë për Olimpiadën Dimërore që nuk do ishte e lidhur me 

Lojrat Verore. Ngjarja e 1924 u paraqit më vonë në takimin e KON në vitin 1926 

si Olimpiada Dimërore e parë. 

Të gjitha lojrat në Olimpiadën Dimërore zhvilloheshin në akull apo dëborë, siç 

kërkohet nga statuti i olimpiadës. Nga 1992, Olimpiada Dimërore u mbajtën në të 

njëjtin vit me Lojrat Verore Olimpike. Në vitin 1986 KON vendosi që Olimpiada 

Dimërore të zhvillohej çdo katër vjet, por dy vjet pas Lojrat  Verore. Pra, 

Olimpiada Dimërore e vitit 1994 u mbajtën vetëm dy vjet pas të mëparshmëve. 
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1.2 Lojrat  paralelisht  me Olimpiadën 

Paraplegji + Olimpiada = Lojrat Paraolimipike . Termi u përdor në Tokio në vitin 

1964. U miratua zyrtarisht nga Komiteti Olimpik në vitin 1988. Atëherë u zbatua  

"para" = "afërmit, një tjetër" + "Olimpik", që do të thotë: "Lojërat shtesë të 

Olimpiadës," "Lojëra paralelisht me Olimpiadën". Ndeshjet e para e këtij lloji 

konsiderohen ato në Romë në vitin 1960. Që nga viti 1988 në Seul, 

Paraolimpiada zhvillohet në të njëjtin mjedis si Lojrave Olimpike. Në vitin 2001 kjo 

u themelua dhe zyrtarisht. Në shpalljen e mikpritësve të Lojrave, sot kërkohet nga 

qytetet që të kandidojnë për të dy, dhe Lojrat Olimpike dhe Paraolimpike.  
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2 LOJRAT PARAOLIMPIKE 

 

Fjala «Paraolimpik» vjen nga fjala «para» që do të thotë paralelisht,  bashkë 

me fjalën «Olimpik». 

Lojrat Paralimpike filluan në vitin 1960 në Romë, menjëherë pas Lojërave 

Olimpike. Atëherë u përfshin 400 atletë nga 23 vende. Lojrat Paralimpike që 

u mbajtën në Greqi në shtatorin e 2004, morën pjesë 4000 atletë nga 160 

vende.  

Lojërat Paraolimpike përfshijnë 19 sporte. Nga këto, të 15-at janë të 

përbashkëta me Olimpiadën, tenis me karrocë, pingpong, kalërim, lundrim 

me jaht, basketboll me karroca, not, skermë me karroca, volejboll, çiklizëm, 

futbolli 7x7, futbolli 5x5, qitje, në atletikë, xhudo, gjuajtje me hark . Katër janë 

ekskluzivisht sportet Paraolimpike: peshëngritje, Goalball, boccia dhe 

karrocë ragbi. 

2.1 Historia e Lojrave Paraolimpike 

Në ditën e ceremonisë së hapjes së Lojërave Olimpike 1948 në Londër, filluan 

dhe ndeshjet e Mantevill Stok në Angli, ku u mbajtë ngjarja e parë sportive për 

atletët me karrige me rrota. Katër vjet më vonë, atletët me aftësi të kufizuara nga 

Holanda morën pjesë në Lojërat Olimpike dhe kështu lindi lëvizja  

ndërkombëtare, e cila është e njohur tani si lëvizje Paraolimpike. 
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Lojrat Olimpike të parat të organizuara me karakter për atletët me aftësi të 

kufizuara u mbajtën në vitin 1960 në Romë, menjëherë pas Olimpiadës. Këto 

janë konsideruar si Lojrat e Paraolimpiadën së parë. Rreth 400 atletë nga 23 

vende morën pjesë në 8 sporte, 6 prej të cilave janë ende të përfshira në 

programin e konkurrencës së Lojërave Paralimpike (Gjuajtje me hark, Not, 

Skermë, Basketboll, Tabela Tenisi, Fushën Atletike). Që atëherë, Paraolimpiada 

kryet çdo katër vjet, gjithmonë në të njëjtin vit si Lojrat Olimpike. Në vitin 1976 në 

Toronto, u shtuan dhe kategori të tjera të aftësisë së kufizuar dhe lindi ideja e 

bashkimit të llojave të ndryshme sportistash me aftësi të kufizuara për të marrë 

pjesë në ngjarje sportive ndërkombëtare. Në të njëjtin vit u bën Lojrat e para 

Paraolimpike në Suedi. Lojrat Paraolimpike në Seul (1988) dallohen nga fakti se 

Lojërat Olimpike dhe Paraolimpike janë organizuar në të njëjtën vënd. Që 

atëherë, Lojrat Paraolimpike janë gjithmonë në të njëjtat ambjent si Lojrat 

Olimpike. Që nga viti 1960, ata kanë organizuar njëmbëdhjetë (11) Vera 

Paraolimpike dhe shtatë (7) Dimra. Lojrat Paraolimpike u evoluan në ngjarjen e 

dytë më të madhe sportive pas Olimpiadës. Sportet Paraolimpike në Greqi filluan 

të zhvilloheshin gjatë '70 dhe pjesëmarrja e parë greke në Paralimpiadën ishte në 

vitin 1976.  

2.2 Lojra Paraolimpike: Ku, Si, Kur? Tregues per 40 vite... 

1960 I. Romë, Itali: 400 atletë nga 23 vende 

1964 II. Tokio, Japoni: 390 atletë nga 22 vende 

1968 III. Tel Aviv, Izrael: 750 atletë nga 29 vende 

1972 IV. Heidelberg, Gjermani: 1000 atletë nga 44 vende 

1976 V. Toronto, Kanada: 1600 atletë nga 42 vende 

1980 VI. 'Arnhem, Holandë: 2500 atletë nga 42 vende 

1984 VII. Stok Mantevill, Nju Jork, SHBA: 4080 atletë nga 42 vende  

1988 VIII. Seul, Korea: 3053 atletë nga 61 vende 

1992 IX. Barcelona, Spanjë: 3020 atletë nga 82 vende 

1996 X. Atlanta, SHBA: 3.195 atletë nga 103 vende 

2000 XI. Sidnei, Australi 3843: atletë nga 123 vende në 

Nju Jork 
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2.3 Pjesmarrja e Greqise 

Atletët greke morën pjesë në Lojërat Paraolimpike që nga viti 1976. Që nga viti 

1988, Greqia merr pjesë në Lojërat me Misione zyrtar Kombëtar. Të gjith këto 

vite, atletët grekë kryen performanca të mira dhe fituan shumë medalje.  

Atletët greke fituan medalje e tyre të parë në Lojërat Paraolimpike në Seul në 

vitin 1988, duke fituar 1 argjendi dhe 3 medalje bronzi. Lojrat Paraolimpike në 

Barcelonë në 1.992 fituan 2 medalje argjendi dhe 1 bronzi. Ndërsa në lojërat në 

Atlanta në 1.996 fituan 1 medalje ari, 1 argjendi dhe 3 bronzi. 

Në vitin 2000 në Lojrat Paraolimpike në Sidnei, grupi grek mori pjesë me 71 

persona (42 atletë). Atletët greke garuan në atletikë, not, peshëngritje, basketboll 

dhe xhudo. Grupi grek mori pjesë në Sidnei dhe fitoi 11 medalje (4 ari, 4 argjendi, 

3 bronzi).  

Në Lojrat Paraolimpike në Athinë, Greqia mori pjesë si Ekipi më i madh 

Paraolimpike deri tani, me 137 atletë, I cili tregoi rritjen e lëvizjes Paraolimpike në 

Greqi dhe u motivua nga Shoqëria greke. Atletët grekë dhe atletet greke arritën të 

pushtonin një total prej 20 medaljesh (3 ari, 13 argjendi dhe 4 bronzi). Nëntë më 

shumë se ata që kishin fituar në Lojrat Paraolimpike në Sidnei. Gjithashtu ka 

qenë një total prej 58 transferësh në tetë pozitat e para. Lojrat e Athinës zbuluan 

sportin me aftësi të kufizuara dhe e vendosi atë në pozitën që meriton në familjen 

Universale, sidomos në familjen greke atletike. 

Hera e pare që mori pjesë atlet grek në Lojërat Paralimpike Dimërore ishte në 

vitin 2002 Salt Leit Siti. Atletët parë greke që morën pjesë në u zhvillua në vitin 

2002 në Salt Lake City. Lojra Paralimpike në Torino në vitin 2006 ishin Lojrat e 

dyta Paraolimpike Dimërore në të cilën merrte pjesë atletë grek. 
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3 LOJRAT SPORTIVE PARAOLIMPIKE 

3.1 Tenisi me karrocë 

Të drejtën e pjesëmarrjes në këtë ngjarje kanë atletët me aftësi të kufizuara 

fizike. Gjatë kohëzgjatjes të ndeshjes përdorin karrige me rrota. Përveç faktit 

se topi lejohet të kërcej dy herë para ta shmangi kundërshtari, tenisi 

Paraolimpik nuk tregon dallime të tjera në lidhje me Olimpikun. Programi 

përfshin ngjarje të vetme dhe të dyfishtë, të burrave dhe të grave me aftësi të 

kufizuara fizike. Në përgjithësi, në lojërat Paraolimpike në Athinë, do të 

marrin pjesë 112 atletë.  

 Ndeshjet e tenisit do të mbahen në Qendrën Olimpike, Atletike të Athinës, 

nga 19-26 Shtator, në të njëjtat fushat, ku tenisi do të zhvillohet gjatë 

Olimpiadës. 

 Në Athinë, pritet një prej lojtarëve më të mira të tenisit në botë në një karrige 

me rrota, hollandezja Ester Vangir, ndërsa në burrat dallohet Paraolimpiku i 

Sidneit, David Hall.  

3.2 Peshëngritje në stol 

Në peshëngritje në stol marrin pjesë atletë me aftësi të kufizuara fizike. 

Përpiqen në pozicionin σε ύπια θέση në një stol i projektuar posaçërisht. 

Atleti duhet të ulë barën në gjoksin e tij dhe pastaj ta shtyjë atë lart deri në 

masën e plotë të duarve të tij.  

 Ekzistojnë 10 kategori, sipas peshës së trupit të atletit. Sporti i peshëngritjes 

do të mbahet në Palestrën Olimpike të Peshëngritjes në Nikea, nga 20-27 

Shtator, një ditë pushimi më 23 Shtator. 

Vlen të theksohet se ndonjëherë performancat e arritura në stol të 

peshëngritjes janë më të mëdha se ato të Lojërave Olimpike të peshëngritjes. 

3.3 Goalball  

Goalball është një nga sportet më të rëndësishëm në programin e 

Lojrave Paraolimpike dhe në përgjithësi të atletëve me aftësi të kufizuara 
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fizike. Marrin pjesë në atë atletë me humbje të pjesshme ose të plotë të 

vizionit. Pjesëmarrësit janë të detyruar të veshin shalle gjatë garës, në 

mënyrë për të mbuluar sytë e tyre dhe për të siguruar barazinë midis  

tyre. 

Sporti luhet me dy ekipe nga tre lojtarë që luajnë në një fushë të mbyllur 

me matje 18 me 9 metra. Topi peshon 1.250 gr. dhe është i bërë prej 

gome. Brenda ka këmbana që lejojnë lojtarët për të gjetur rrugën e topit . 

Qëllimi i lojës për çdo ekip është të rrokullisë topin në anën e kundërt dhe 

të shënoi gol, ndërsa kundërshtarët përpiqet të shmangin topin me çdo 

pjesë të trupit të tyre. 

Fituesi është ekipi që do qëlloj më shumë rezultate.  Ngjarja zhvillohet në 

heshtje absolute, në mënyrë që atletët të munden të zbulojn topin. 

Salla e Sportit në Faliro do të strehojë turneun Paraolimpik të Goalball, 

nga 20 deri në 26 Shtator. Instalimi i njëjtë nga 26 deri në 28 Mars 2004 

priti me sujses turneun Goalball në të cilin merrnin pjesë katër vënde.  

Ekipet më të mira në botë, në këtë lojë janë Spanja me burrat dhe 

Finlanda me gratë. Këto skuadra fituan kampionatin e fundit botërorë që 

u zhvillua në Lojërat Botërore për të Verbër, në Kabek në Kanada.  

3.4 Ping Pong 

Në sportin e pingpongut marrin pjesë atletë me aftësi të kufizuara fizike, 

të cilët konkurrojnë individualisht  dhe me bashkëpunim. 

Rregullat nuk ndryshojnë nga ngjarja përkatëse Olimpike. Përshtatjet e 

rregullave bëhen vetëm në aspektin e atletëve që konkurojnë në një 

karrocë. Objekti qe do të presë sportin është Salla e Olimpikut të 

Galatsit, nga 18-27 Shtator. Siç ndodhë dhe në Lojërat Olimpike, në 

kategoritë e shumta të pingpongut, dominojnë atletë nga Lindja e Largët. 

3.5 Kalërim 

Në kalërim marrin pjesë kalorës me aftësi të kufizuara fizike, zhvlerësim 

vizioni ose verbëri. 
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 Atletët kategorizohen në bazë të kapacitetit të tyre funksionale ose nën 

kufizimet e kapaciteteve të vizionit. Lojrat Paraolimpike përfshinë vetëm 

aftësinë e stërvitjes (dressage). Qëndra Olimpike e Kuajve Markopulo do 

të organizojnë ngjarjen nga 21-26 Shtator.  

Në Athinë, atletët Britanikë do të mundohen të mbrojnë titujt e tyre të 

fituar në Lojërat Paraolimpike të kaluara në Sidnei, ku fituan medalje të 

arta si individualisht ashtu edhe në ngjarje ekipe.  

3.6 Lundrim 

 Lundrimi është një sport relativisht i ri në Lojrat Paraolimpike. Përfshihet 

në Olimpiadën e Atlanta si një sport demonstrues dhe në vitin 2000 në 

Sidnei në programin zyrtar të Lojërave Paraolimpike. Përpiqen atletët me 

aftësi të kufizuara fizike, dëmtim në vizion apo verbëri. Ka dy klasa të 

anijeve, të cilat marrin pjesë në Lojërat Paraolimpike: hidrolokator, me tre 

ekipet dhe 2.4 mR me anije, të cilat janë në vënd teke. Në përgjithësi, 

realizohen nëntë gara dhe fiton ekipi që mbledh më pak pikë dënimi.  

Ngjarja do të mbahet në Qendrën Olimpike moderne Lundrimi e Shën 

Kosmas nga 18-23 Shtator.  

3.7 Basketboll me karroca 

Atletët përdorin karrige garrash me rrota që i lejojnë të kenë më shumë 

liri në lëvizje dhe të zhvillojnë shpejtësi të lartë.  Lartësia e shportës dhe 

dimensionet e fushës nuk janë të ndryshme nga Basketbolli i Lojrave 

Olimpike. Ngjarja do të mbahet në Sallën Olimpike të Mbyllur, në OAKA 

nga 18-28 Shtator. Ekipet kanadeze fituan medaljen e artë si në burrat 

dhe në gratë në Lojërat Paraolimpike të kaluar në Sidnei. Në përpjekjet e 

tyre për të përsëritur këtë arritje, do të takojnë rezistencën e fortë të 

Britanisë së Madhe, të SHBA dhe të Holandës. Mos u habitni nëse ata 

fitojnë medaljen kampione europiane, në Itali, meshkujt ose në Japoni, 

grat.  

3.8 Not 

Ngjarja spektakolare, te e cila gjithmonë kthehen fenerët gjatë Lojrave 

Paraolimpike, është ajo e notit. Në të vërtetë, Greqia ka shpresa të 
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shumta për dallim, dërkohë që do të marrë pjesë Kostas Fikas, i cili në 

2000 në Sidnei fitoj dy medalje të arta, duke bërë dhe dy rekorde 

botërore. Gjithashtu, Maria Kalpakidou fitoi medaljen e bronzit. Me 

padurim presim gjithashtu Natalie Di Tua, e cila dështoj për disa 

centimetra të siguronte kualifikimin në prag të Lojrave Olimpike. 

Megjithatë, Atletia e Afrikës së Jugut, pritet tja dal me suksesë në Lojërat 

Paraolimpike. Për sa i përket sjelljes së sportit, noti i Lojrave 

Paraolimpike, nuk ka ndryshim me Olimpiadën. Atletët konkurrojnë në 

kategori të ndryshme, varësisht nga aftësitë e tyre funksionale.  

Gjithashtu nuk lejohet të veshin çdo lloj të pajisjeve ndihmëse ose pajisje 

proteze. Përjashtimi i vetëm është mundësia e ofruar për atletët të bëjnë 

nisjen nga pishina në vend të bord zhytjes. Noti do të zhvillohet në 

Qendrën e aquatics Olimpike, në Qendrën Olimpike të Athinës nga 19-28 

Shtator.  

3.9 Boccia 

Në boccia marrin pjesë atletë me paralizë cerebrale që përdorin karrige 

me rrota. Kryhet në ambiente të mbyllura dhe kërkon koordinim, 

përqendrimit dhe punë ekipore. Ekzistojnë ngjarje në mënyrë individuale, 

në çifte dhe në grupe. Qëllimi i lojtarëve është që të promovojë topat prej 

lëkure të kuqe ose blu sa më afër të munden ne një top të bardhë, i cili 

është objektiv ose përndryshe «jack». Boccia do të mbahet në Sallën 

Olimpike mbi Liosion nga 23-28 Shtator. Tifozët grekët kishin mundësi 

për të parë ndeshjet boccia dhe veçanërisht paraolimpikun e Sydney dhe 

të  parin në renditjen botërore të sportit, anglezin Nigel Murray, në 

ngjarjen sportive e mbajtur në Ano Liosia, në Shkurt.  

3.10  Skermë me karrocë  

Marrin pjesë atletë me karrocë, e cila është caktuar në tokë në një kënd 

prej 110 gradë nga vija qendërore kështu qe të lejojë lirinë e lëvizjes në 

trupin e sipërme. 

Atletët nuk mund të lëvizin karrocën, të ngrihen nga ajo ose të përdorin 

këmbët për të fituar një avantazh mbi kundërshtarin e tij. Sporti i skermës 
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do të mbahet në vendin Olimpik grek nga 18-23 Shtator me pjesëmarrjen 

e 88 sportistëve. 

3.11 Volejboll ulur 

Në sportin e volejbollit ulur marrin pjesë atletë me aftësi të kufizuara 

fizike. Përveç dimensionet e fushës dhe lartësia e rrjetës, Volejboll i ulur 

nuk është shumë e ndryshme nga ajo e Lojrave Olimpike. Turneu 

Paraolimpik do të mbahet në vendin Olimpik grek nga 19-26 Shtator. 

Ekipi më i preferuar është ekipi i Iranit, por kujdes dhe Bosnjën/ 

Hercegovinën, ekipi që u bë kampion i Evropës në Gusht të vitit 2003, në 

qytetin finlandez Lapenranta.  

3.12  Çiklizëm 

Në çiklizëm marrin pjesë sportistë me aftësi të kufizuara fizike dhe me 

humbje të pjesshme ose të plotë të vizionit. Të fundit luftojnë me 

ndihmën e një shoku të quajtur navigator. Çiklizmi kryet në velodromë 

ose në një rrugë publike. Avancimi teknologjik për sa i përket 

përmirësimit të biçikletave por dhe duke përdorur proteza kanë bërë 

sportin e çiklizmit si një nga më spektakolare të Lojërave Paraolimpike.  

Çiklizmi në rrugë do të mbahet në Qendrën Olimpike Vuliamenit nga 25-

27 Shtator, ndërkohë që do të paraprihet çiklizmi në pistë në velodromen 

olimpike në Qendrën Olimpike të Athinës nga 18-22 Shtator. 

Shumë emra të njohur të ngjarjes do të vijnë në Athinë për të fituar 

medalje. Veçohet medalja e italjanit Fabrizio Maki, mbajtësi i rekordin 

botëror në qark 3 km në LC3 kategori. Maki në korrikun e 2003, vizitoi 

Evropën me biçikletë. Në 24 ditë udhëtoi 2.093 kilometra, duke kaluar 

nëpër shtetet me traditë të madhe të çiklizmit, si Franca, Belgjika, 

Gjermania, Spanja dhe natyrisht Italia. 

3.13 Futboll 5x5 

I përfshirë për herë të parë në programin e Lojrave Paraolimpike. Është 

shumë popullor në mesin e sportistëve të cilët janë të verbër ose me 

shikim të dëmtuar. Ekipet kanë pesë lojtarë dhe vetëm portjeri mund të 
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shoh. Çdo ndeshje zgjat dy 25min me pushim ndërmjetëm 10min. Topi 

që përdorin përmban një sistem që prodhon tingull dhe në këtë mënyrë 

lejon lojtarët për ta gjetur. Sporti do të mbahet në Qendrën Olimpike 

Hockey (fushë 2) nga data 18, 20, 22, 24, 26 dhe 28 Shtator. Greqia ka 

një ekip të mirë-trajnuar në këtë sport, dhe madje shkëlqeu veçanërisht 

në Kampionatin evropian në Mançester në Korrik 2003. E preferuara për 

medaljen e artë është kampioni evropian Spanja.  

3.14  Futboll 7x7 

Në futbollin 7x7 marrin pjesë atletë me paralizë cerebrale. Çdo garë ka 

një kohëzgjatje prej 60 minuta (dy gjysmat e 30 minuta) me një pushim 

ndërmjetëm prej 15 minutash.  

Tre dallime kryesore ekzistojnë ndërmjet Futbollit 7x7 dhe futboll it në 

Lojrat Olimpike: 

-  Nuk ekziston sundimi i off side. 

-  Portjeri ka të drejtë për të hedhi topin mbrapa në lojë, duke bërë jo më 

shumë se katër hapa.Topi duhet të jetë i vendosur jashtë zonës së 

portës para se një lojtar ta kthej ne portjeri. 

 -  Lojtari që benë hedhjen e pjerrët mund të rrokullisë ose të hedhi topin 

në fushë me një dorë.  

Futbolli 7x7 do të mbahet në stadiumin 1 në Qendrën Olimpike Hockey, 

në Kompleksin Olimpik grek në pesë ditët e konkurrencës: 19, 21, 23, 25 

dhe 27 Shtator. Rusia, Ukraina, Brazili dhe Portugalia ishin ekipet që 

pushtuan katër vendet e para në Sydney në vitin 2000.  

3.15  Ragbi me karrocë 

Marrin pjesë atletë me paraplegjik ose quadriplegia. Secili ekip ka katër 

atletë. Ndeshja luhet në katër periudha nga tetë minuta secila. 

Ruagbi me karrocë kombinon rregullat e basketbollit dhe të ragbi aftë-

trupërisht. Luhet me topin e volejbollit. Qëllimi i secilit ekip është të 
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shënoj gol duke prekur apo duke kaluar vijën e kundërshtarit në posedim 

të topit. Mbrojtësit u përpiqen të bllokojë sulmuesit me çdo mjet. Gjatë 

Lojërave Paraolimpike, sporti do të zhvillohet në stadiumin e mbzyllur 

grek me pjesëmarrjen e 8 ekipeve, nga 19-25 Shtator, me një ditë pushim 

më 22 Shtator. Beteja për medaljen e artë pritet të japin shtetet me 

traditë në këtë sport: SHBA, Australia dhe Zelanda e Re. Për më tepër, 

ky ishte edhe treshja në Lojërat Paraolimpike në Sidnei.  

3.16  Qitje 

Qitja Olimpike dhe Paraolimpike ndjekin të njëjtat rregulla garash, me 

disa përsjashtime vetëm në pika të caktuara që janë të gjykuara të 

nevojshme për të lehtësuar atletët me aftësi të kufizuara  fizike. Marrin 

pjesë atletë me aftësi të kufizuara fizike, që konkurojnë në këmbë ose në 

karrocë. Qitësit “luftojn” me pushkë ose me pistoletë, e cila mund të jetë 

armë ajri apo armë zjarri. Ngjarja do të mbahet në Qendrën Olimpike së 

Qitjes Markopulos nga 18-23 Shtator me pjesëmarrjen e 140 atletëve. 

3.17 Atletikë 

Marrin pjesë atletë nga çdo kategori e aftësisë së kufizuar fizike të cilët 

kanë të drejtë të përdorin proteza apo karrocë. Gjithashtu, atletët e 

verbër konkurrojnë me Guide Companion. Shumë grekë atletë fitojnë 

medalje Paraolimpike. Në Sidnei atletiku i dha Greqis 2 medalje prej ari 

(Thanasis Barakas, në gjatësi dhe Stephen Anargyrou, në hedhje gjyle), 

4 medalje prej argjendi (dy medalje Helen Samaritaki një Evangelos 

Bakolas një Stogiannidis Parashos) dhe dy medalje prej bronxi, një nga 

Simos Paltsanitidi dhe një Paraschos Stogiannidi. 

Stadiumi Olimpik në Athinë do të presë ngjarjet atletikë, nga 19-27 

Shtator, ndërsa përfundimi i maratonës do të mbahet në stadiumin 

Panathenaic, të Dielën, 26 Shtator.  

3.18  Xhudo 

Marrin pjesë atletë me humbje të reduktuar apo e plotë të vizionit. Qëllimi 

i lojës është që të mundësh kundërshtarin duke marrë pikë ("Hipponicos") 

duke e përmbysur. Gjithashtu, pikët mundet të fitoj dikush duke mposhtur 
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kundërshtarin e tij për 25 sekonda, ose duke aplikuar teknika që do ta 

detzrojnë atë të japë dorëheqjen. Atletët janë të ndarë në kategori sipas 

peshës së tyre trupore. 

Sporti i xhudos do të mbahet në Qendrën Olimpike Ano Liosia nga 18-20 

Shtator me pjesëmarrjen e 84 atletë meshkuj dhe 36 atletë femra. Greqia 

ka shum shanse të mira për të fituar një medalje në këtë sport. 

Papahristos Clement kishte ardhur I katërti në Sidnei në vitin 2000, dhe u 

dallua veçanërisht në Kampionatin Botëror të Verbër, që u mbajt në 

Gusht të vitit 2003 në Quebec, Kanada.  

3.19  Gjuajtje me hark 

Konkurojnë atletë me aftësi të kufizuara fizike. Rregullat janë të njëjtat si 

ato të Lojrave Olimpike, siç përcaktohet nga Federata Ndërkombëtare 

Përkatëse të Gjuajtjes me hark (FITA). Qëllimi i sportistëve është të 

hedhin shigjetat me saktësi në rrethin e brendshëm më të vogël të 

objektivit nga një distance 70 metra. Gjuajtja me hark është një nga 

sportet që janë një pjesë integrale e programit Paralimpike që nga viti 

1960.  

Lojërat Paraolimpike janë ekuivalente për atletët e Lojrave Olimpike, me 

aftësi të kufizuara fizike apo vizuale njohëse.  
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4 HISTORIKU 

Garat e para për atletët me aftësi të kufizuara u mbajtën në vitin 1948 në 

Mantevil Stoke në Angli. Në ditën e ceremonisë së hapjes për Lojrat Olimpike 

të 1948 në Londër, u nisën dhe u institucionalizuan lojrat në Mantevil Stok 

dhe u zhvillua ngjarja e parë sportive për atletët në një karrige me rrota. 

Katër vjet më vonë, konkurrentët nga Holanda morën pjesë në këto gara dhe 

kështu lindi lëvizja ndërkombëtare që është e njohur tani si lëvizje 

Paraolimpike. 

Lojërat e para me karakter Olimpik për atletët me aftësi të kufizuara u 

organizuan në vitin 1960 në Romë, pas Lojërave Olimpike në të njëjtin qytet. 

Konsiderohet si Paraolimpiada parë. Rreth 400 atletë nga 23 vende morën 

pjesë në 8 sportive, 6 prej të cilave janë të ende përfshira në programin e 

konkurrencës së Lojërave Paraolimpike (Gjuajtje me hark, Not, Basketboll 

Skermë, Pingpong, Atletikë). Që atëherë, Lojrat Paraolimpike mbahen çdo 

katër vjet, gjithmonë në të njëjtin vit me Lojrat Olimpike. Në vitin 1976 në 

Toronto, u shtuan dhe kategori të tjera për aftësi të kufizuar dhe lindi ideja e 

bashkimit të llojeve të ndryshme të sportistëve me aftësi të kufizuara për 

pjesëmarrjen në ngjarje sportive ndërkombëtare. Në të njëjtin vit u bënë dhe 

Lojrat e para Paraolimpike Dimërore në Suedi.  

Lojrat Paraolimpike ne Seul (1988) u dalluan dhe nga fakti që Lojrat Olimpike 

dhe Paraolimpike u pritën në të njëjtin vënd, në të njëjtin qytet dhe u përdorën 

objektet e njëjta si dhe në Lojrat Olimpike. Që atëherë, Lojrat Paraolimpike 

bëhen gjithmonë në të njëjtin qytet me Lojrat Olimpike.  

Që nga viti 1960, janë organizuar dymbëdhjetë (12) Lojra Verore 

Paraolimpike dhe nëntë (9) Dimërore. Lojrat Paraolimpike janë bërë tashmë 

ngjarjet më të mëdha sportive të dyta pas Olimpiadës.  
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5 PJESËMARRJA E GREQISË 

Atletë grek morën pjesë ne Lojrat Paraolimpike që nga viti 1976. Që nga viti 

1988, Greqia merr pjesë në lojërat me misionin zyrtar kombëtar. Të gjitha 

këto vite, atletët grekë luajtën mirë dhe fituan shumë medalje. 

Atletët greke fituan medaljet e tyre të para në Lojërat Paraolimpike në Seul 

në vitin 1988, duke fituar 1 argjendi dhe 3 medalje bronxi. Lojrat Paraolimpike 

në Barcelonë në vitin 1.992, fituan 2 medalje argjendi dhe një bronxi. Ndërsa 

në lojërat në Atlanta në vitin 1.996 , fituan 1 ari, 1 argjendi dhe 3 medalje 

bronxi. 

Në vitin 2000 në Lojrat Paraolimpike në Sidnei, grupi grek mori pjesë me 71 

individë (42 atletë). Atletët greke garuan në atletikë, not, peshëngritje, 

basketboll dhe xhudo. Grupi grek mori pjesë në Sidnei, fitoi 11 medalje (4 ari, 

4 argjendi, 3 bronzi). 

Në Lojrat Paraolimpike në Athinë, Greqia mori pjesë si Ekipi më i madh 

Paraolimpike deri tani, me 137 atletë, e cila tregonte rritjen e lëvizjes 

Paraolimpike në Greqi dhe u intrigua nga Shoqëria greke. Atletët dhe atletet 

grekë pushtuan një total prej 20 medaljesh (3 ari, 13 argjendi dhe 4 bronzi). 

Nëntë më shumë se ato që kishin fituar në Lojrat Paraolimpike në Sidnei. 

Gjithashtu ka qenë një total prej 58 ndryshimesh në tetë vëndet e para. Lojrat 

e Athinës zbuluan sportin e personave me aftësi të kufizuara dhe e vendosi 

atë në pozitën që meriton në familjen botërore sportive dhe veçanërisht në 

familjen greke atletike. 

Lojrat Paraolimpike në Pekin ishin lojërat më të suksesshme për ekipin grek 

deri tani. Duke marrë pjesë në 10 sporte të 69 atletët e Grupit grek arritën të 

fitojnë 24 medalje (5 ari, argjendi 9 dhe 10 bronzi) duke tejkaluar të gjitha të 

mëparshmet dhe arritën të klasifikohet në renditjen e 20 botërore. 4 vjet pas 

Lojërave tyre shumë të suksesshme në Athinë, atletët grek treguan klasën e 

tyre të madhe duke theksuar zhvillimin e Lëvizjes Paraolimpike në Greqi. 
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Pjesëmarrja e parë e atleti grek ne Lojrat Paraolimpike Dimërore u bë në vitin 

2002 në Salt Leik Siti. Lojrat Paraolimpike në Torino në vitin 2006 ishin Lojrat 

Paraolimpike Dimërore të dytat në të cilën merrte pjesë Greqia. Lojrat 

Paraolimpike në Bankuver janë Lojrat Dimërore të tretë në të cilën do marri 

pjesë Greqia dhe madje me gjimnasten e parë. 

Në vitin 1996 në Atlanta ishte hera e parë që merrnin pjesë në Lojrat 

Paraolimpike atletët më të mirë me prapambetje mendore. Në këtë kategori, 

për të marrë pjesë një atlet në Lojrat Paraolimpike ishte e nevojshme që të 

ketë IQ me pak se 70 njësi.   

Fitorja dërrmuese në basketboll i ekipi të Spanjës, në vitin 2000 në Sidnei, 

zëvendësohet me heqjen e  titullit, kur Komiteti Olimpik spanjoll zbuloi se 

vetëm dhjetë nga dymbëdhjetë atletët të cilët morën pjesë kishin prapambetje 

mendore. 

Skandali, i cili u krijua, kishte  kosto të rëndë në fushën e Sportit për Personat 

me Aftësi të Kufizuara. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (KON) ndaloi 

pjesëmarrjen e personave me prapambetje mendore në Lojërat Paraolimpike, 

me arsyetimin se është e vështirë për të vlerësuar shkallën e aftësisë së 

kufizuar. 

Komuniteti shkencor dhe faktorët e sportit janë ende në negociat me KON në 

këtë vendim. 
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6 SPECIAL OLYMPICS 

Lojërat Paraolimpike janë një organizatë e ndryshme të Lojërave Olimpike 

Speciale, që përfshin atletë me prapambetje mendore me të vetmin qëllim që 

të marrë pjesë për të fituar përvojë. Në Lojërat Paraolimpike përfshihen 

kampionë botërorë që kanë qëllim për të dalluar. Atletët e Lojrave 

Paraolimpike si dhe në Lojërat Olimpike është e nevojshme për të "kapur" 

kufijtë e pjesëmarrjes që të kenë të drejtën për të marrë pjesë në Lojrat. 

Termi paraolimpik vjen nga fjalët greke para (pranë, së bashku, paralele) dhe 

Olimpiada dhe jo siç mendojnë shumë prej fjalëve "paraplegjik" dhe 

"Olimpik". 

Lojrat Paraolimpike verore dhe dimërore janë ngjarjet më të mëdha sportive 

për personat me aftësi të kufizuara fizike. Nxjerrin në pah arritjet e njerëzve të 

cilët mund të kapërcejnë vështirësitë e aftësisë së kufizuar me dëshirën për 

sukses dhe jetë. Lojrat Paraolimpike u mbajtën për herë të parë zyrtarisht në 

Romë në vitin 1960. Nxitësi i Lojrave ishte Sir Ludwig Gutman, i cili në vitin 

1948 organizoj në Stoke Mandeville lojra me veteranë me aftësi të kufizuara 

të Luftës së Dytë Botërore. Lojrat Paraolimpike gjithmonë mbahen në të 

njëjtin vit me Lojrat Olimpike dhe që nga viti 1988 në Seul, të Kores të Jugut, 

në ambientet e Lojrave Olimpike, dy javë pas maturimit. Tae-wook motoja e 

Lojrave Paralimpike. Emblema e Komitetit Ndërkombëtar Paraolimpike 

përbëhet nga tre pika (Tae-wook), një të gjelbër, një të kuqe dhe një blu. 

 Tre Tae-wook simbolizojnë elementet kryesore të ekzistencës njerëzore: 

Mëndja, Trupi dhe Shpirti (Mind - Body - Shpirit) që korrespondon me moton 

e Lojërave Olimpike që është Citius, Altius, Fortius (më shpejtë, më lartë, më 

fort). Sllogani nga Komiteti Ndërkombëtar Paraolimpike (I.P.O.) është 

SHPIRTI-TRUPI-MËNDJA dhe bashk me 3TAE-GOUKS konsiderohen 

simbolet  zyrtare. 

Tae-wook u përduan për herë të parë si një emblemë e Lojrave për atletët me 

aftësi të kufizuara në Paraolimpiadën verore në Seul (Korea e Jugut) në vitin 

1988. Emblema përbëhej nga pesë Tae-wook, që drjtohej në qarqet olimpike. 
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Kur në vitin 1989 u krijua Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, pesë Tae-Wook u 

mishëruan në simbolet e tij. 

Gjithsesi, në vitin 1991, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, për arsye 

komerciale, rekomandoi ndryshimin e emblemës, i cili më tej do të përbëhet 

nga tre Tae-wook. Që atëherë, Komitetet Kombëtare Paraolimpike filluan të 

përdorin logot e federatave sportive. 

 Stema e Lojrave Paralimpike në vitin 2004. Është një formë e rrumbullakët 

me ngjyrë dhe ngrohtësinë e diellit, mbi të cilin një vijë e bardhë tërheq 

profilin e secilit person.Shifra që drejtohet përpara simbolizon optimizmin për 

të ardhmen. Ngjyra portokalli e ngrohtë dhe e lumtur, lajmëron për festën e 

madhe që do të vijnë.Dielli vepron si një referencë të drejtpërdrejtë në Greqi, 

në vendin që do të zhvillohen Lojrat Paraolimpike në 2004. 

Emblema plotësohet me mbishrimin e tij Athinë 2004-Lojra Paraolimpike dhe 

natyrisht me tre Tae-wook (tre pikat), që është emblema e Komitetit 

Ndërkombëtar Paraolimpike. 

Frymëzimi i nuskës të Lojrave Paralimpike në Athinë 2004. Autori kërkoi një 

imazh që do reflektoj katër vlerat e Lojrave Paraoimpike ATHINË 2004, 

ndjekjen, forcën, frymëzim, dhe festimin. Njëkohësisht, donte që nuska të 

përfaqësoj karakterin unik të vendit tonë, i cili për herë të parë do të presë 

Lojërat Paraolimpike në Shtator 2004. 

Këtë frymëzim krijuesi e ka gjetur në det, që ka luajtur gjithmonë një rol 

dominues në jetën e grekëve dhe ka frymëzuar artin grek me dinamikën dhe 

likuiditetin e tij. Deti ka dhënë material të pafund për të krijuar mite dhe heronj 

të cilët kanë kapërcyer natyrën dhe dobësitë njerëzore, duke ofruar emocione 

dhe momente të mëdha. 

Pra, i frymëzuar nga deti grek dhe nga vizioni i Lojrave Paraolimpike në 

njerëzimin përfundoi:  
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Emri i tij është i pari. Është një kal deti, i cili merr emrin e vet nga një 

perëndeshë e lashtë e detit. Emri përmban konceptin e të parit, i cili është 

objektivi përfundimtar i atletëve të Lojrave Paraolimpike. 
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7 KATEGORITË E ATLETËVE TË LOJRAVE PARAOLIMPIKE – 

ATLETË ME GJYMTIM 

Kjo kategori përfshin atletë me humbjen e pjesshme ose të plotë të paktën 

një artikulimi bazë ose të paktën një anëtari (p.sh., humbja e anëtarit në 

beryl/kyçin e dorës dhe në fund ose në gju/kyçin e këmbës dhe më poshtë). 

7.1 Atletët me paralizë cerebrale 

Kjo kategori i referohet atletëve me dëmtime të lokalizuar në pjesë të trurit që 

ndikon në kontrollin e muskujve dhe shkakton shqetësime në lëvizje dhe në 

qëndrimin e trupit. Atletë me lëndime të shtyllës kurrizore. 

Kjo kategori përfshin atletë me aftësi të paktën 10% të reduktuar në 

mundësinë e funksionit të këmbëve, për shkak të lëndimit të palcës kurrizore. 

7.2 Të tjerët 

Kjo kategori përfshin atletë të cilët kanë një aftësi të kufizuara (p.sh. distrofi 

muskulare, zhvillim jonormal (xhuxhët),  sklerozë të shumëfishtë) që shkakton 

mosfunksionim në lëvizje, dhe ata që nuk i përkasin këtyre kategorive. Atletët 

me humbje të pjesshme ose të plotë të vizionit. 

Kjo kategori përfshin atletë të cilët kanë nga humbje vizioni të pjesshëm deri 

në humbje të plotë. 

7.3 Atletë me prapambetje mendore 

Kjo kategori përfshin atletë me funksionimin mendor nën mesatares (dmth IQ 

nën 70, ndërsa 100 përfaqëson mesataren) që kombinohet me aftësi të 

kufizuara njohëse dhe sociale. Përveç kësaj, atletët duhet të ketë arritur në 

këtë situatë para ditëlindjes së 18 ° të tyre. 
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8 KARAKTERISTIKAT E SPORTEVE PARAOLIMIKE 

Karakteristikat kryesore e 18 sporteve paraolimpike janë si në vijim: 

8.1 Peshëngritje në stol 

* Marrin pjesë meshkuj dhe femra ne kategori të bazuar në peshën e tyre 

trupore.  

* Fitues shpallet atleti që do të mbaj peshën më të madhe në klasën e tij.  

8.2 Volejboll (me atletë të ulur) 

 * Marrin pjesë meshkuj dhe fermra në 2 grupe me nga 6 lojtar. 

* Gara zgjat deri në 5 sete. Seti fitohet në 25 pikë me përparësi minimale në 

2 pikë.  

* Ekipi fitues shpallet ai që fiton i pari 3 sete.  

8.3 Goalball 

* Marrin pjesë meshkuj dhe fermra me vizion të ulët ose të verbër, në 2 grupe 

prej 3 lojtarësh. 

* Ndeshja zgjat 2 gjysma nga 10 minuta.  

* Ekipi fitues shpallet ai që vë më shumë gola.  

8.4 Kalërim 

* Konkurojnë kalorës dhe amazonë nga të gjitha kategoritë e aftësisë së 

kufizuar.  

* Kalorësit konkur në garën e aftësisë së kalërimit (dresaz) 

 * Nota vlerësohet nga bashkëpunimi i mirë i kalit me kalorësin, dhe nga 

kryerja e dosa livizjeve specifike.  

8.5 Lundrim me jaht 

* Marrin pjesë meshkuj dhe fermra me aftësi të kufizuara fizike, dhe të verbër 

ose me vizion të ulët, në 2 lloje jahtesh, Sonar dhe me një vënd 2.4 mR. 



 -28- 

* Ndeshja përbëhet nga 9 gara. Ο αγώνας αποτελείται από 9 ιστιοδρομίες. 

* Fiton varka me më pak pikë ndëshkues.  

8.6 Not 

* Marrin pjesë meshkuj dhe femra në lojra individuale por dhe ne lojra në 

grupe.  

* Konkurojnë në stil i lirë, shpinë, flutur, dhe të përziera.  

* Fiton atleti ose ekipi që mbaron me kohën më të mirë.  

8.7 Basketboll (për atletë me karroca / me prapambetje 
mendore)  

* Garojnë meshkuj dhe femra në 2 ekipe nga 5 lojtar  

* Ndeshja ygjat 4 gjysma nga 10 minuta. 

* Fitues shpallet ekipi që shënon më shumë pikë.  

8.8 Boccia  

* Garojnë meshkuj dhe femra me paralizë cerebrale ose paaftësi tjetër në 

lëvizje në individ, në dyshe dhe në sporte me ekipe.  

* Loja përbëhet nga 4 raunde në individin dhe në dyshe dhe 6 raunde në 

sportet ekipore. 

* Fiton atleti, çifti ose ekipi me rezultatin më të lartë.  

8.9 Skermë  

* Konkurojnë meshkuj dhe femra në individ (2) dhe në sporte me ekipe (3). 

* Loja përbëhet nga 3 raunde të 3'.  

* Fituesi është lojtar i cili arrinë me shpatën e tij të ketë më shumë kontakte 

mbi kundërshtarin.  
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8.10  Ping-Pong  

* Konkurojnë meshkuj dhe femra, përveç të verbërve, në individ (2 lojtarë) 

dhe në dyshe (2 çifte).  

*  Loja përbëhet nga 5, 7 ose 9 sete nga 11 pikë. 

 * Fitues shpallet lojtari ose çifti që fiton 3,4 ose 5 sete.  

8.11  Çiklizëm  

* Konkurojnë meshkuj dhe femra me aftësi të kufizuara fizike dhe të verbër 

ose me vizion të ulët, në sporte pistash individuale dhe në sporte grupesh, 

dhe lojrat në vënde publike.  

8.12  Futboll 

* a) 7X7 

o Konkurojnë vetëm meshkuj me paralizë cerebrale, në 2 grupe prej 7 

lojtarësh.  

o Ndeshja zgjat dy gjysma nga 30 minuta. 

o Fituese deklarohet skuadra që shënon më shumë porta. 

* b) 5x5 

o Marrin pjesë vetëm meshkuj të verbër, në 2 grupe nga 5 lojtarë, nga të cilët 

portieri nuk është i verbër ose ka vision të ulët. 

o Ndeshja zgjat dy gjysma nga 25 minuta. 

o Fituese deklarohet skuadra që shënon më shumë porta.  

8.13 Ragbi me karroca 

* Marrin pjesë meshkuj dhe femra me aftësi të kufizuara fizike, në 2 grupe 

nga 4 lojtarë. 

* Ndeshja zgjat 4 periudha nga 8’. 

* Fituese shpallet skuadra që shënon më shumë porta.  
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8.14  Qitje 

* Konkurojnë meshkuj dhe femra. 

* Me lloje të ndryshme armësh, në distanca 10, 25 dhe 50m. 

 * Fitues shpallet lojtari me më shumë pikë. 

8.15  Atletikë 

* Marrin pjesë meshkuj dhe femra nga të gjitha llojet e aftësisë së kufizuar.  

* Rrugët: shpejtësie, gjysëm rezistence, rezistencë dhe në garat me stafetë. 

* Kërcime: kërcim së larti, kërcim së gjati dhe kërcim në triplet. 

* Hedhjet: hedhje gjyle, hedhje disku dhe hedhje shtize. 

* Peshgarëshi përfshin sporte të ndryshme – rrugë, kërcime, hedhje – në 

varësi të kategorisë së sportistëve. 

8.16  Tenis  

* Konkurojnë meshkuj dhe femra me humbjen e funksionit të njërës ose dhe 

të dyja anëve, në të thjeshtën (2 lojtarë) dhe në të dyfishtën (çifte).  

* Loja përbëhet nga 3 sete të 6 games.  

* Fitues është atleti ose çcifti që do marri 2 sete fituese.  

8.17  Xhudo  

* Konkurojnë meshkuj dhe femra, të verbër ose me vizion të ulët, në kategori 

të ndryshme peshe, në lojë që zgjat 5'.  

* Fitues shpallet atleti që 1 pikë (ippon) ose pikën me vlerë më të madhe.  

8.18  Gjuajtje me hark 

* Konkurojnë meshkuj dhe femra në sporte individuale ose në sporte me 

ekipe. 

* Atletët shënojnë në një objektiv të përbërë nga 1 rrath.  

* Fitues shpallet atleti me më shumë pikë. 
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9 EPILOG 

9.1 Kur fuqia e shpirtit kapërcen natyrën 

Lojërat Paraolimpike janë mbajtur me sukses të madh gjatë 64 viteve të 

fundit dhe na trregon fuqinë e pabesueshme të shpirtit dhe vullnetit që është 

në gjendje për të kapërcyer pengesat natyrore, duke na vërteton se "aftësia e 

kufizuar" nuk mund të ndalojë njeriun nëse ai beson në aftësitë dhe në veten 

e tij.  

9.2 Intervistat 

9.2.1 Intervista e Presidentit të Misionit Olimpik Grek 

President i Misionit Grek Olimpik theksoi analitikisht me deklaratat e tij: "Të 

gjithë këta fëmijë me dobësi fizike, demonstrojnë se shpirti është shumë I 

madhë, kjo është dominuese dhe japin një betejë të madhe nëpër hapat, që 

flamuri Grek dhe Himni Kombëtar të dëgjohet. Meritojnë shumë përgëzime 

për sukseset, jo vetëm për fëmijët që morën medaljet, por edhe fëmijët që 

morën pjesë me sukses të vendosur, i uroj më të mirat dhe unë besoj se e 

gjithë kjo përpjekje jep fuqi te të gjithë ne dhe sidomos grekët të cilët japin 

betejën e tyre. "  

Intervistë nga lojtarja e Paraolimpiadës Anthi Karagiannis 

Sa e vështirë është trajnimi i një atleti pjesëmarrës në Lojërat 

Paraolimpike? Ka kufizime që janë shumë të vështirë për ti arritur .  

"Është kaq e vështirë stërvitja, sa e vështirë është dhe stërvitja i një atleti i cili 

merr pjesë në Lojërat Olimpike. Duhet shumë durim, duhet punë, duhet të 

jesh në gjendje të mirë mendore dhe fizike, dhe natyrisht mbështetja që kemi. 

Por kjo nuk ka shumë rëndësi. Ne kemi mësuar të punojnë vetë. "   

A e keni menduar ndonjëherë veten në Olimpiadë?  

"Unë them shyqyr që jam këtu. Në qoftë se nuk do isha e kënaqur, do isha 

jofisnike. Këtë mundem të bëj dhe këtë bëj. Nuk do mundesha të konkurroja 

me atletët e Lojrave Olimpike, dhe për këtë unë them shyqyr! ".   
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Diçka që nuk e di një shumë e madhe e botës është se në vitin 2004 për 

herë të parë në historinë e Lojërave Paraolimpike, atletët ndaluan së 

paguari për pjesëmarrjen e tyre.  

"Ajo ishte e pakonceptueshme. Por, për herë të parë, Greqia, në këtë pjesë 

të paktën e bëri diçka të mirë! ".  

Ndjeni se tani bota ju ka përqafuar pak më shumë se në të kaluarën?  

«Kam parë një ndryshim shumë të madh në përballimin e botës kundra nesh, 

nga Athina në vitin 2004 e më tej. Për fat të mirë ka ndryshuar mënyrën e të 

menduarit, përballimi, dhe qëndrimet. Gjithçka është çështje arsimi. Në Greqi 

ne jemi shumë prapa. Unë mendoj se Lojërat Paraolimpike të Athinës 

ndihmuan shumë. U informua bota. Por unë mendoj se ne kemi ende shumë 

hapësirë për përmirësim si grek».  

9.2.2 Tekst i Znj. Koutrou Niki 

Atletët e Lojrave Paraolimpike, ishin pa dyshim vështirësi në karrierën e tyre. 

Pengesat fizike që për shumë mund të duken të pakapërcyeshme nuk 

krahasohen me gjërat shpirtërore. Konkurimi në një ngjarje sportive globale 

fsheh momente të panumërta dhimbjeje, loti, emocioni, paqëndrueshmëria 

mendore dhe largimi nga objektivi. Këta atletë nuk konkurojnë për lavdi, 

medalje, ose sponsorizimi. Konkurojnë, për të treguar më parë te vetja e tyre 

dhe më pas te të tjerët, që forca e vullnetit kapërcen të gjitha pengesat 

natyrore. Nuk ka asgjë që nuk mund të bësh me trupin tënd,  për aq kohë sa 

ju arrini të merrni fuqinë që vjen nga mendjen jote. Atletët Paraolimpik 

përcjellinë përmes përpjekjet e tyre mesazhe që tejkalojnë: ‘rëndësi ka 

pjesëmarrja dhe jo fitorja’. Përpjekjet e tyre na kanë mësuar se është aq e 

lehtë për tu dorëhequr me vështirësi të parë. Por, është kaq e vështirë për tu 

rilindur nga hiri jot dhe të vazhdosh të luftosh, duke tejkaluar pengesat. Nëse 

ka shembuj pozitiv apo standarte sociale, padyshim atletët paraolimpike janë 

më të përshtatshem. Si anëtar i Komitetit Organizativ të Londrës 2012 kam 

pasur mundësinë për të ndarë përpjekjen dhe emocionet që na dhanë atletët. 

Shoqëria jonë, megjithatë, është në nevojë të standarteve të tilla dhe përtej 

Lojrave Paraolimpike. Prandaj, le të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e 
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atletëve grekë dhe kur të vi fundi i lojrave. Pra, le të mësojmë nga diversiteti 

dhe mesazhet që kalojnë, sepse diversiteti është baza e veprimit krijues dhe 

frymëzimi.  
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10 BURIMET - FAQE 

http://www.jenny.gr/anthi-karagianni-gia-tous-paraolumpiakous-tou-londinou/ 

http://www.iefimerida.gr/node/65368#ixzz2JvVvd1wH 

http://greekteachers.gr/index.php/2012-01-21-22-19-06/771-2012-09-08-18-

31-35 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%

CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF

%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%

CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF

%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82#.CE.9

8.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.C

E.B1.CF.84.CE.B1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%

CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF

%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82#.CE.A

7.CE.B5.CE.B9.CE.BC.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.C

E.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1 

 

http://www.jenny.gr/anthi-karagianni-gia-tous-paraolumpiakous-tou-londinou/
http://www.iefimerida.gr/node/65368#ixzz2JvVvd1wH
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82#.CE.98.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AC_.CE.91.CE.B8.CE.BB.CE.AE.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1
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