
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

14. Majstrovstvá Slovenska   
Špeciálnych olympiád 

v plávaní 
 

11. – 12. 03. 2020 
Trenčín 

 
 
 
 



Všeobecné ustanovenia : 
 
 
 
Usporiadateľ: ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 
 
Miesto konania: Mestská plaváreň Trenčín, Mládežnícka 4 
Riaditeľ súťaže:  Róbert Pastierik 
Koordinátor za ŠOS: Jana Gantnerová 
 
Termín: 11. – 12.03.2020 
 
Prihlášky: je nevyhnutné do 21.02.2020 vyplniť online prihlášku pre 

športovcov aj každý jeden zúčastnený doprovod. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekodpXFt9rRFHtOv4TOInMLlaOrWrVazaSnq

oxOvac7XbVgQ/viewform?usp=sf_link 
 
Zmeny prihlášok: Nominácie jednotlivých pretekárov je možné zmeniť - 

meno za meno v rovnakom pohlaví v tej istej vekovej 
kategórií a disciplíne, do 04.03. 2020, po tomto termíne je 
možné pretekára už len odhlásiť! 

 
Štartovné: Za každého zúčastneného športovca je stanovené štartovné 

vo výške 10,- EUR, ktoré je potrebné uhradiť najneskôr 
do 04.03.2020. Platba je možná IBA prostredníctvom 
bankového prevodu (nie vkladom na účet alebo 
poštovým šekom). Pri vkladaní na účet poprosíme 
uhradiť 15€. 

 Štartovné je nenávratné. Pokyny na úhradu štartovného: 
 

				Špeciálne	olympiády	Slovensko	
				Trnavská	cesta	37	
					831	04	Bratislava	
					
				IČO:	30811406	
				DIČ:	2020993205	

  IBAN: SK72 0200 0000 0001 1623 5012  
         SWIFT: SUBASKBX 
 

  Variabilný	Symbol:	32020	
 Špecifický	Symbol: rodné číslo individuálaneho športovca / 
IČO školy, klubu, zariadenia 
 

Usporiadateľ hradí: ubytovanie a stravovanie (1-4 športovcov=1x doprovod, 
5-8 športovcov 2x doprovod) a sprievodný program. 

 
V prípade záujmu o ubytovanie extra osoby, je potrebné 
vopred sa informovať o kapacitných možnostiach na 
adrese: gantnerova@specialolympics.sk  
Pre každú extra osobu je nutné vyplniť online prihlášku 
a uhradiť náklady na ubytovanie.  
 
Školy, kluby a zariadenia hradia náklady na ubytovanie  
extra osoby vo výške 60,- € / osoba.  
 
Individuálni športovci: 1 športovec + 1 doprovod, ďaľšia 
osoba je extra. Extra doprovod si hradí náklady na 
ubytovanie vo výške 80€ / osoba: 
  
Náklady na extra osobu je nutné poukázať najneskôr do 
04.03. 2020. 



 IBAN: SK72 0200 0000 0001 1623 5012  
        SWIFT: SUBASKBX 

     Variabilný Symbol: 1002020 
Do poznámky prosíme uviesť : EXTRA a meno osoby, za 
ktorú hradíte poplatok 

 
Škola/klub/rodič hradí:  cestovné náklady a poistenie 
 
Ubytovanie:       Bude upresnené po uzavretí prihlášok 
 
Stravovanie: Začína sa studenou bagetou pri registrácií 11.03., večera 

11.03.a raňajky 12.03. v mieste ubytovania, obed 12.03. 
na športovisku 

 
Zdravotnícke služby: Zdravotnícke služby na športovisku budú zabezpečené 

usporiadateľom podujatia. 
 
 

RÁMCOVÝ  PROGRAM 
 
11.03.2020 streda 
12.00 – 13.00   Registrácia pretekárov na plavárni 
12.30 – 13.30   Rozplávanie 
13.15 – 13.25   Technická porada trénerov 
13.30 – 13.45   Slávnostné otvorenie súťaže 
13.50 – cca 18.00  Kvalifikácie - Divisioning 
18.30 – 20.30   Príchod účastníkov na ubytovanie, večera v ubytovaní 
 
12.03.2020 štvrtok 
8:00 – 8.20   Technická porada trénerov  
8.00 – 8:50   Rozplávanie 
9.00 – 11.30   Súťažné finále – oceňovanie víťazov priebežne 
Cca 11.30- 12.30  Obed 
13.00 – 13.30   Rozplávanie 
13.30 – 16.00   Súťažné finále – oceňovanie víťazov priebežne 
16.30    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  (2012 – 2009) 
                                         B     12 – 15 rokov  (2008 – 2005)  
                                         C     16 – 21 rokov  (2004 – 1997) 
                                         D     22 – 29 rokov  (1998 – 1991) 
                                         E     30 a viac rokov  (1990 - +) 



 
Športovec je zaradený do VK podľa svojho fyzického veku ku dňu otvorenia súťaže 
11.03.2020. 
 
Kombinované vekové kategórie: Prioritu majú výkonnostné kategórie. Ak je výkon 
porovnateľný môže organizátor spojiť aj vekové kategórie, ktoré nie sú po sebe 
nasledujúce. Keď 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.  

 
1. Súťaží sa podľa pravidiel FINA, pravidiel SOI a ustanovení tohto rozpisu.  
2. Štartové povely sú :  

- pred začiatkom každého štartu dá štartér sériou krátkych písknutí pretekárom 
pokyn k vyzlečeniu sa do plaviek,  

- následne dlhým písknutím vyzve pretekárov k zaujatiu miesta na štartovom 
bloku (pri znakových disciplínach a polohových štafetách k okamžitému 
skoku do vody), 

- druhé dlhé zapísknutie pre pretekárov je len pri znakových disciplínach a 
polohových štafetách znamená urýchlené priplávanie k stene a zaujatie 
štartovej pozície,.  

- keď sú pretekári pripravení na štart, hlavný rozhodca dá štartérovi zdvihnutou 
pažou pokyn na vykonanie štartu. Štartér píšťalkou (pištolou) vydá štartový  
povel. 

3. Súťaží sa v kategóriách muži, ženy a vo výkonnostných úrovniach (kategóriách):  
Výkonnostné úrovne (kategórie):  
Úroveň (kategória) 1 (A) 
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 (B) 
50 m motýlik  
100 m znak  
100 m prsia  
200 m prsia  
100 m polohový pretek  
100 m voľný spôsob   
200 m voľný spôsob  
400 m voľný spôsob  
 
 
4. 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. Všetky plavecké disciplíny sa plávajú na kvalifikácie 
a finále okrem disciplíny 400 m voľný spôsob a štafiet. 
5. Systém súťaže štafiet stanoví usporiadateľ na základe počtu prihlášok, ktoré 
musia byť odovzdané 11.3. do 17:00 na bazénu. Štafety sa plávu v 2. dni ako 
finálová súťaž. 
6. Vyhlasovanie výsledkov a dekorovanie pretekárov bude na plavárni priebežne 
počas pretekov.  



 
 
Poradie disciplín:  
 

1. 100 m znak (sk. B)  
2. 25 m znak (sk. A) 
3. 100 m prsia (sk. B)  
4. 25 m prsia ( sk. A) 
5. 200 m voľný spôsob (sk. B)  
6. 50 m voľný spôsob (sk. A)  
7. 200 m prsia (sk. B)  
8. 50 m prsia (sk. A)  
9. 50 m motýlik (sk. B) 
10. 25 m motýlik (sk. A) 
11. 50 m znak (sk. A)  
12. 100 m voľný spôsob (sk. B)  
13. 100 m polohový pretek ( sk. B)  
14. 25 m voľný spôsob (sk. A)  

 

15. 400m voľný spôsob (sk. B) – pláva sa v závere prvého poldňa 
 

 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 
 
Všetky štafety sa plávajú v závere druhého poldňa 
 
 
 
UPOZORNENIE!!! 
PRÍSNY ZÁKAZ KONZUMÁCIE ALKOHOLU NA ŠPORTOVISKÁCH 
 
FAIRPLAY – za správanie športovcov na športovisku i mimo neho zodpovedá doprovod. 
 
 
 

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 bankovým prevodom – v prípade vkladania na účet poprosím 
uhradiť 5€ na účet : 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/ 


