
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

13. Majstrovstvá Slovenska   
Špeciálnych olympiád 

v plávaní 
 

11. – 12. 04. 2019 
Trenčín 

 
 
 
 



Všeobecné ustanovenia : 
 
 
 
Usporiadateľ: ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 
Záštita: Mgr. Richard Rybníček 
 
Miesto konania: Mestská plaváreň Trenčín, Mládežnícka 4 
Riaditeľ súťaže:  Róbert Pastierik 
Koordinátor za ŠOS: Jana Gantnerová 
 
Termín: 11. 4. – 12. 4. 2019 
 
Prihlášky: je nevyhnutné prihlášku záväzne vyplniť do 15.03.2019 

na adrese: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtvAeOjDQ
_t21TnNdYxEAkt1UA4P29Smgdv5ba4YFzVpeWJg/vie
wform?usp=sf_link 

 V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail 
kontaktujte nás na adrese: office@specialolympics.sk 

 Zmena prihlásených – náhrada meno za meno je možná 
do 05.04.2019 

 
 
Štartovné: Za každého zúčastneného športovca vo výške 10,- Euro 

zasielajte na účet VÚB Bratislava, č.ú.: 
SK72 0200 0000 0001 1623 5012 najneskôr do 
29.03.2019. 

 
Náklady: Usporiadateľ hradí: 

-ubytovanie a stravovanie schváleného počtu účastníkov 
z jednotlivých športových klubov, (ŠOS si dovoľuje 
vyhradiť právo nepovoliť extra doprevádzajúce osoby 
v prípade prekročení maximálneho počtu osôb – daného 
účastníka bude informovať najneskôr do 3 dní po uzavretí 
prihlášok) 
V prípade záujmu o ubytovanie ďalšieho sprievodu 
nad stanovený limit (1-3 športovci 1 osoba doprovod – 
4-6 športovcov 2 osoby doprovod), náklady za nocľah 
a stravu vo výške 50,- Eur/osoba je potrebné uhradiť 
na účet VÚB Bratislava, č.ú.: 
SK72 0200 0000 0001 1623 5012 najneskôr do 
29.03. 2019.  

 Vysielajúci klub/rodič hradí: 
 - štartovné 

-cestovné náklady a poistenie. 
 
Ubytovanie: Penzión na Sihoti, Jiráskova 5, 911 01 Trenčín  
 Ubytovanie po prvom súťažnom dni 11.4., odubytovanie 

pred druhým súťažným dňom 12.4. 
  
 
Stravovanie: V mieste ubytovania 11.4. večera, 12.4. raňajky 

Pred začiatkom súťaže 11.4. si hradí každý stravu 
individuálne, počas súťaže 12.4. zabezpečuje organizátor 
obed pre všetkých účastníkov – miesto bude doplnené 

 
Zdravotnícke služby: Zdravotnícke služby na športovisku budú zabezpečené 

usporiadateľom podujatia. 
 
 



RÁMCOVÝ  PROGRAM 
 
11.04.2019 štvrtok 
13.00 – 14.00   Registrácia pretekárov na plavárni 
14.00 – 14.30   Rozplávanie 
14.30 – 14.45   Technická porada trénerov 
14.50 – 15.00   Slávnostné otvorenie súťaže 
15.00 – cca 18.00  Kvalifikácie - Divisioning 
18.30 – 20.30   Príchod účastníkov na ubytovanie, večera v ubytovaní 
 
12.04.2018 piatok 
8:00 – 8.20   Technická porada trénerov  
8.20 – 8:50   Rozplávanie 
9.00 – 11.30   Súťažné finále – oceňovanie víťazov priebežne 
Cca 11.30- 12.30  Obed 
13.30 – 14.00   Rozplávanie 
14.00 – 16.00   Súťažné finále – oceňovanie víťazov priebežne 
Cca 16.00   Ukončenie súťaže 
 
 

Podmienky účasti: 
a) každý účastník – športovec, tréner alebo doprovod, musí byť registrovaným členom ŠOS 
a mať uhradený ročný členský poplatkov 
b) súťaží sa podľa pravidiel ŠOS a SOI,  pravidlá v slovenskom jazyku: 
http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/PLAVANIE-pravidla_new.pdf 
c) pretekár môže štartovať najviac v dvoch individuálnych disciplínach a jednej štafete, v 
jednej výkonnostnej kategórii (okrem štafiet), 
d) v prihláške musí byť uvedený pri každej prihlásenej disciplíne najlepší aktuálne zaplávaný 
výkon, 
e) v prípade, že v disciplíne nebudú prihlásení minimálne traja účastníci, usporiadateľ si 
vyhradzuje právo urobiť úpravy v zmysle pravidiel. 
e) za nástup pretekára na štart zodpovedá vedúci tímu,  
f) protesty proti výsledkom či nedodržaniu pravidiel súťaže je možné podať v kancelárii 
súťaže písomnou formou s finančným vkladom 15€ do 15 min po zverejnení výsledkov. V 
prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.  
 

Technické ustanovenia 
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 
11.04.2019. 
 
Kombinované vekové kategóriev prípade nízkeho počtu 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. 

 
1. Súťaží sa podľa pravidiel FINA, pravidiel SOI a ustanovení tohto rozpisu.  
2. Súťaží sa v kategóriách muži, ženy a vo výkonnostných úrovniach(kategóriach):  
Výkonnostné úrovne (kategórie):  
Úroveň (kategória) 1 
25 m prsia, 25 m znak, 25 m voľný spôsob, 25 m motýlik 
50 m prsia, 50 m znak, 50 m  voľný spôsob,  



 
Úroveň (kategória) 2 
50 m motýlik  
100 m znak  
100 m prsia  
200 m prsia  
100 m polohový pretek  
100 m voľný spôsob   
200 m voľný spôsob  
 
3. Pretekári vo všetkých plaveckých disciplínach sa zúčastnia kvalifikácie.  Na 
základe dosiahnutých časov budú rozdelení do finálových skupín. Prvým kritériom 
pre zaradenie do finálovej  skupiny je výkon z kvalifikácie, pri rovnakom čase 
rozhoduje vek pretekára.  
4. Systém súťaže štafiet stanoví usporiadateľ na základe počtu prihlášok, ktoré 
musia byť odovzdané 11.4. do 17:00. Štafety sa plávu v 2. dni ako finálová súťaž. 
6. Vyhlasovanie výsledkov a dekorovanie pretekárov bude na plavárni vždy po 
doplávaní každej finálovej skupiny. Prví traja pretekári obdržia medaile, pretekári na 
ďalších miestach finálové stužky. V prípade diskvalifikácie obdrží pretekár 
účastnícku stužku.  
 
Poradie disciplín:  
 

1. 100 m znak (sk. B)  
2. 100 m prsia (sk. B)  
3. 100 m voľný spôsob (sk. B)  
4. 100 m polohový pretek ( sk. B)  
5. 25 m prsia ( sk. A) 
6. 25 m motýlik (sk. A) 
7. 200 m voľný spôsob (sk. B)  
8. 25 m voľný spôsob (sk. A)  
9. 200 m prsia (sk. B)  
10. 50 m motýlik (sk. B)  
11. 50 m znak (sk. A)  
12. 50 m prsia (sk. A)  
13. 50 m voľný spôsob (sk. A)  
 

 štafeta 4 x 25 m prsia  
 štafeta 4 x 25 m voľný spôsob  
 štafeta 4 x 50 m prsia  
 štafeta 4 x 50 m voľný spôsob 
 
 

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  

office@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 podľa inštrukcii na: http://specialolympics.sk/ziadost-o-individualne-
clenstvo-v-sos/ 


