
  
 

 

 

 

 

Majstrovstvá Slovenska   

Špeciálnych olympiád 

v atletike 
 

Košice 

 16.09. – 17.09. 2020 

 

#smespecial  

 

 



Všeobecné ustanovenia : 
 

Usporiadateľ: ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 
 
Miesto konania:       Atletický štadión TUKE, Watsonova 4a, 040 01 Košice 
Ubytovanie:  Študentský domov B. Němcovej – hotelová časť 
 Boženy Němcovej 36/1, 040 01 Košice 
Riaditeľ súťaže:  Eva Gažová 
Koordinátor za ŠOS: Veronika Sedláčková , Martina Kohlová Gogoľová 
 
Termín: 16.09.2020 príchod do 18:00 hod, Internát hotelová časť  
 17.09. 2020 – súťaže, odchod po 16:00hod 
 

Prihlášky: Prihlásiť sa na súťaž je možné jedine cez Informačný 
systém športu Špeciálnych olympiád do 10.09.2020. Viď 
pokyny na prihlásenie na strane 4. 

   
 Zmenu výmeny športovca, v jednej vekovej kategórií, 

rovnakého pohlavia v tých istých disciplínach je možné urobiť 
do 14.09.2020. 

 
Štartovné: Za každého zúčastneného športovca vo výške 10,- 

Euro zasielajte IBA online prevodom na účet VÚB Bratislava, 
najneskôr do 14.09.2020. Štartovné je nevratné.     

   Názov účtu: Špeciálne olympiády Slovensko 
   IBAN: SK72 0200 0000 0001 1623 5012  

VS: 92020  
Do poznámky uviesť meno/mená a organizáciu za ktorú je 
úhrada vykonaná. ĎAKUJEME. 

 
Náklady: Usporiadateľ hradí: 
       ubytovanie a stravovanie schváleného počtu účastníkov  
                                                              z jednotlivých klubov/škôl/organizácií/ združení.  

       Povolený počet osôb: 4 športovci = 1 osoba doprovod,  
        5-8 športovcov = 2 osoby doprovod. 

V prípade záujmu o ubytovanie extra osoby/doprovodu, nad 
uvedený počet, je potrebné uhradiť náklady za extra doprovod 
nasledovne: nocľah a strava vo výške 50 Eur/osoba. Úhradu 
prosím uhradiť IBA online prevodom na účet ŠOS vo VÚB 
Bratislava, č.ú.:  
SK72 0200 0000 0001 1623 5012, VS: 92020, najneskôr do 
14.09. 2020 s poznámkou účel úhrady: meno a priezvisko/ extra 
doprovod. 

  
 Vysielajúci klub/rodič hradí: 
 - štartovné 

- cestovné náklady a poistenie. 
 
Stravovanie: Organizátor zabezpečuje 16.09.2020 večeru, 17.09.2020 

raňajky pre ubytovaných. 
V deň súťaže 17.09.2020 zabezpečuje organizátor obed pre 
všetkých účastníkov a balíčky na cestu domov. 

 
Zdravotnícke služby: Zdravotnícke služby na športovisku budú zabezpečené 

usporiadateľom podujatia. 



 
 
RÁMCOVÝ  PROGRAM 
 

16.09.2020 streda 
17:00 – 18:00   Registrácia súťažiacich - vstupná hala internát Boženka 

17:00 – 18:00    Ubytovanie  

19:00    Večera 
 

17.09.2020 štvrtok  
07:00 – 08:00   Raňajky pre ubytovaných  

08:00 – 08:30    Technická porada 

08:30 – 08:45    Otvorenie 

9:00 – 12:00    Súťaže  

12:00 – 13:00   Obed 

13:00 – 15:00   Súťaže  

15:00 – 16:00   Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže  

 
 

Podmienky účasti: 

a) každý účastník – športovec, tréner alebo iný doprovod, musí byť 
registrovaný v ŠOS on-line v Informačnom systéme športu Špeciálnych 
olympiád Slovensko. Registrácia TU: http://specialolympics.sk/registracia-do-sos/.  

 

b) POZOR! Prosíme v žiadnom prípade neuhrádzajte členský ročný poplatok v jednej sume 
so štartovným poplatkom na súťaž!!! Ďakujeme. 

 

c) súťaží sa podľa pravidiel ŠOS a SOI,  pravidlá v slovenskom jazyku dostupné na stránke: 
http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Athletics-Sports-Rules_SK-final-1.pdf 

 

d) za nástup pretekára na štart zodpovedá tréner!   

 

Technické ustanovenia 
Súťaží sa podľa preložených pravidiel SOI a ustanovení týchto propozícií. 

 
Vekové kategórie (VK): A 8 – 11 rokov     

B 12 – 15 rokov     
C 16 – 21 rokov     
D 22 – 29 rokov     
E 30 a viac rokov   

 
Športovec je zaradený do VK podľa svojho fyzického veku ku dňu začatia súťaže. 
 
Kombinované vekové kategórie: v prípade, že je málo športovcov v určitej VK, môžu byť športovci 
zaradení do nasledujúcej vyššej/ nižšej VK. Ak ani potom nie je dostatok súťažiacich, budú zaradení 
do otvorenej vekovej kategórie. Prioritu majú výkonnostné úrovne. 
 
Protesty: možno podať písomne do 30 minút po zverejnení výsledkov u riaditeľa pretekov. 
 
 
 

http://specialolympics.sk/registracia-do-sos/
http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Athletics-Sports-Rules_SK-final-1.pdf


 

Športové disciplíny vo výkonnostných úrovniach: 

Upozornenie: Vyberá sa v on-line systéme ISS - LEN jedna úroveň a v rámci 
nej max. 2 disciplíny  

Úroveň 1:  

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

Úroveň 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 

Úroveň 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 

Úroveň 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: 
Eva Gažová 0917 176673, gazova@specialolympics.sk   
 
Zodpovedná za Informačný systém športu ŠOS a prihlášok na MSR v atletike:  
Veronika Sedláčková  0905 925 695, sedlackova@specialolympics.sk   
 

AKO SA REGISTROVAŤ NA SÚŤAŽ MSR v ATLETIKE 
cez Informačný systém športu Špeciálnych olympiád Slovensko (ďalej ako ISŠ) 

 
1. Všetci musia byť registrovanými členmi v ISŠ s prihlasovacími údajmi 
2. Všetci musia mať za rok 2020 zaplatené ročné členské 2€/ osoba 

3. Prihláste sa do ISŠ: https://sos.sport-info.sk/kluby/index.php  
4. Vľavo kliknite na ikonu Členovia a vyplňte si prosím v karte člena (kliknutím na 

meno) číslo občianskeho preukazu a v prípade, že máte aj číslo ZŤP preukazu. 

POZOR! Bez týchto údajov nebude možné ubytovať sa. 

5. Po prihlásení vľavo kliknite na  ikonu: Prihlasovanie na súťaže 
6. Zobrazia sa súťaže: Majstrovstvá Slovenska ŠOS v atletike 2020 
7. Vpravo kliknite na zelenú ikonu: Prihlásiť pretekárov 
8. Súťažiacich pridávate (prihlasujete) kliknutím vpravo hore na zelený krúžok    
9. Vyberte súťažiaceho  (ukážu sa Vám len tí, ktorí majú zaplatené členské) a vyplňte 

požadované kolónky 
10. Kliknite tlačidlo zapísať  
11. Vyplňte každú disciplínu zvlášť pre každého pretekára 

Upozornenie:  Vyberá sa LEN jedna úroveň a v rámci nej max. 2 
disciplíny 

 
ĎAKUJEME VÁM za trpezlivosť a ústretovosť. MSR v atletike sú prvou súťažou, ktorú 
registrujeme online cez ISŠ.  

+ 

mailto:gazova@specialolympics.sk
mailto:sedlackova@specialolympics.sk
https://sos.sport-info.sk/kluby/index.php

