
 
 
 
 
 
 
 
 

Majstrovstvá Slovenska   
Špeciálnych olympiád 

v atletike 
 

Košice 
24. - 25. 06. 2019 

 
 
 
 
 



Všeobecné ustanovenia : 
 
Usporiadateľ: ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 
 
Miesto konania:      Atletický šatdión TUKE, Watsonova 4a, 040 01 Košice 
                           
Riaditeľ súťaže:  Eva Gažová 
Koordinátor za ŠOS: Jana Gantnerová 
 
Termín: 24.-25. 06. 2019 
 
Prihlášky: je nevyhnutné prihlášku záväzne vyplniť v online 

formulári do 10.06.2019 na adrese:  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJCQvWLY
QYDh-
2iQnprls9Umpl21aUz6OeZrOjLdIFGyJtAA/viewform?us
p=sf_link 

 
 Zmeny je možné urobiť do 17.06.2019 – výmena športovca 

v jednej vekovej kategórií a pohlaví na tie isté disciplíny.  
 Zmeny hlásiť na: gantnerova@specialolympics.sk   
 
 

Štartovné: Za každého zúčastneného športovca vo výške 
10,- Euro zasielajte IBA cez online prevod na účet VÚB 
Bratislava, najneskôr do 14.06.2019. Štartovné je 
nenávratné. 

					
				Špeciálne	olympiády	Slovensko	
				Blumentálska	2725/13	
				811	07	Bratislava	
					
				IČO:	30811406	
				DIČ:	2020993205	
				VS:	062019	

  IBAN: SK72 0200 0000 0001 1623 5012  
 Do poznámky uviesť meno/mená – školu, za ktorú je úhrada 
 
 
Náklady: Usporiadateľ hradí: 

-ubytovanie a stravovanie schváleného počtu účastníkov 
z jednotlivých športových klubov, (ŠOS Vás bude 
informovať v prípade prekročenia počtov) 
V prípade záujmu o ubytovanie ďalšieho sprievodu nad 
stanovený limit (1 - 4 športovci + 1 osoba doprovod – 5 
– 8 + 2 osoby doprovod). Náklady za extra osobu sú: 
nocľah a strava vo výške 40- Eur/osoba je potrebné 
uhradiť prevodom na účet VÚB Bratislava, č.ú.: 
SK72 0200 0000 0001 1623 5012 najneskôr do 03.05. 2018 
s poznámkou účel úhrady. 

  
 Vysielajúci klub/rodič hradí: 
 - štartovné 

- cestovné náklady a poistenie. 
 
 
 



 
Ubytovanie: Študentský domov Němcovej  
 Boženy Němcovej 36/1 
 040 01 Košice 
  
 
Stravovanie: Organizátor zabezpečuje 24.06. večera, 25.06. raňajky pre 

ubytovaných. 
V deň súťaže, 25.06. zabezpečuje organizátor obed pre 
všetkých účastníkov.  

 
Zdravotnícke služby: Zdravotnícke služby na športovisku budú zabezpečené 

usporiadateľom podujatia. 
 
 
RÁMCOVÝ  PROGRAM 
 
24.06.2019 pondelok 
 
12.30 – 13.30   Registrácia súťažiacich  
13.30 – 13.45   Technická porada trénerov 
13.45 – 14.00    Slávnostné otvorenie súťaže 
14.00 – 18.00   Zaraďovacia súťaž 
18.30    Ubytovanie účastníkov 
19.00    Večera 
 
25.06.2019 utorok  
 
  7.00 –   7.30   Raňajky ubytovaných  
  8.00 – 12.00   Súťaž 
12.00 – 12.30    Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže  
13.00 - 14.00   Obed 
 
*organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu   



Podmienky účasti: 
a) každý účastník – športovec, tréner alebo iný doprovod, musí byť registrovaným 
členom ŠOS 
b) súťaží sa podľa pravidiel ŠOS a SOI,  pravidlá v slovenskom jazyku dostupné na 
stránke www.specialolympics.sk 
e) za nástup pretekára na štart zodpovedá vedúci tímu,  
 
 
 

Technické ustanovenia 
 

Súťaží sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SOI a ustanovení týchto propozícií. 
 
Vekové kategórie (VK):  A      8 – 11 rokov  (2011 – 2008) 
                                         B     12 – 15 rokov  (2007 – 2004)  
                                         C     16 – 21 rokov  (2003 – 1998) 
                                         D     22 – 29 rokov  (1997 – 1990) 
                                         E     30 a viac rokov  (1989 - +) 
 
Športovec je zaradený do VK podľa svojho fyzického veku ku dňu otvorenia súťaže dňa  
28.06.2019.   
 
 
Kombinované vekové kategórie: v prípade, že je málo športovcov v určitej VK, môžu byť 
športovci zaradení do nasledujúcej vyššej VK. Ak ani potom nie je dostatok súťažiacich, budú 
zaradení do otvorenej vekovej kategórie. Prioritu majú výkonnostné kategórie. 
 
Protesty: možno podať písomne do 15 minút po zverejnení výsledkov u riaditeľa pretekov. 
UPOZORNENIE!  Každý športovec si musí priniesť vlastnú výstroj na športovanie 

(tričko,tenisky,atď..) 

 

 

Športové disciplíny: (každý športovec sa môže prihlásiť maximálne na 2 disciplíny 
v jednej výkonnostnej kategórií a jednu štafetu)  

Kategória 1:  

behy: 25 m a 50 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta 

Kategória 2: 

behy: 100 m, 200 m a 400 m, štafety 4 x 100 m a 4 x 400 m, skok do diaľky a skok do výšky,  

vrh guľou 

Kategória 3: 

behy: 400 m, 800 m, 1 500 m, štafety 4 x 100 m a 4 x 400 m, skok do diaľky a skok do výšky,  

vrh guľou 

Kategória 4: 
chôdza:  400 m a 800 m, vrh guľou 

 



 
 

 
Tešíme sa na Vašu účasť a skvelé výkony športovcov 

Špeciálnych olympiád. 
V prípade potreby získania doplňujúcich informácii volajte alebo píšte: 

Zodpovedná za koordináciu Majstrovstiev Slovenska: Jana Gantnerová, - 0917 502 464 
gantnerova@specialolympics.sk 

 

Dôležité: 
V súlade s naplnením Zákona o športe 440/2015 Z.z. 

Všetci športovci, tréneri a doprovod musia byť registrovaní v o.z. Špeciálne olympiády Slovensko 
a mať zaplatené členské 2€/ osoba na  číslo účtu: 

SK72 0200 0000 0001 1623 5012, VÚB Banka. V prípade nového členstva prosíme vyplniť 
registračný formulár: http://specialolympics.sk/ziadost-o-individualne-clenstvo-v-sos/ 


