
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Majstrovstvá Slovenska   
Špeciálnych olympiád 

v stolnom tenise 
 

 7. 5. 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Všeobecné ustanovenia : 
 
Usporiadateľ: ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 
 
Miesto konania: Bratislava, Krasňany – stolnotenisová hala Černockého  
 7729/6 
Riaditeľ súťaže:  Jana Gantnerová 
Koordinátor za ŠOS: Jana Gantnerová 
 
Termín: 6. 5. – 7. 5. 2019 
 
Prihlášky: je nevyhnutné prihlášku záväzne vyplniť v online 

formulári do 23.04.2019  na adrese: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwc93id3j-
739QGE9yFin4bRaA9a5bYLDeIUru_KncGnIUIQ/viewf
orm?usp=sf_link 

 Prihlásiť sa môžu len športovci s platnou registráciou 
v Špeciálnych olympiádach Slovensko a uhradeným 
ročným členským poplatkom. 

        
 
Štartovné: Za každého zúčastneného športovca je potrebné uhradiť 

štartovné vo výške 10,- Euro zasielajte na účet VÚB 
Bratislava, č.ú.: 
SK72 0200 0000 0001 1623 5012 najneskôr do 
26.04.2019. Ak hradíte členský poplatok 

 
Náklady: Usporiadateľ hradí: 

-ubytovanie a stravovanie schváleného počtu účastníkov 
z jednotlivých športových klubov, (ŠOS Vás informuje 
v prípade prekročenia počtov) 
V prípade záujmu o ubytovanie ďalšieho sprievodu 
nad stanovený limit je nutné počkať na schválenie 
navýšenia. Limit je 1-4 športovci 1 osoba doprovod – 5-
viac športovcov 2 osoby doprovod, náklady za nocľah 
a stravu vo výške 40,- Eur/osoba je potrebné uhradiť 
na účet VÚB Bratislava, č.ú.: 
SK72 0200 0000 0001 1623 5012 najneskôr do 
26.04.2019.  

 Vysielajúci škola/klub/rodič hradí: 
 -štartovné 

-cestovné náklady a poistenie. 
-parkovanie pri hoteli (7€/auto/noc) 

 
Ubytovanie: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25, Bratislava 
 Presun medzi hotelom a halou zabezpečení SOŠ 

        Usporiadateľ si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov 
         nezabezpečiť ubytovanie v rovnakom hoteli, prednosť  

 majú skôr prihlásení účastníci 
 
Stravovanie: V mieste ubytovania 6.5. večera, 7.5. raňajky 

V deň súťaže, 7.5. zabezpečuje organizátor obed pre 
všetkých účastníkov 

 
Zdravotnícke služby: Zdravotnícke služby na športovisku budú zabezpečené 

usporiadateľom podujatia. 
 
 
 

 
 

 



 

RÁMCOVÝ  PROGRAM 
 
06.05.2018 pondelok 
16.00 – 20.00   Príchod ubytovaných účastníkov, večera v ubytovaní 
07.05.2018 utorok 
7.30 – 8.30   Registrácia súťažiacich 
8.00 – 8.30   Technická porada trénerov 
8.30 – 8.45    Slávnostné otvorenie súťaže 
8.45 – 15.00   dvojhry, štvorhry, zmiešané štvorhry, prispôsobené  
    disciplíny 
11.30- 13.30   Obed 
15:00    Vyhlásenie výsledkov 
Cca 15.30   Ukončenie súťaže  
 

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: 
http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Stolny-tenis-pravidla.pdf 
e) za nástup pretekára na štart zodpovedá vedúci tímu,  
 

Technické ustanovenia 
Súťaží sa podľa pravidiel ITTF, 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 otvorenia súťaží 
07.05.2018.   
Kombinované vekové kategórie: 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. Prioritu majú výkonnostné kategórie. 
 
Protesty: možno podať písomne do 15 minút po zverejnení výsledkov u riaditeľa pretekov. 
UUPPOOZZOORRNNEENNIIEE!!    Vedúcich prosíme, aby si na vstup do športovej haly priniesli 

vhodnú športovú obuv! 
Športové disciplíny: dvojhra, štvorhra, zmiešaná štvorhra 
Športovci so zníženou úrovňou schopností (ťažší stupeň postihnutia): servis do terča, 
údery raketou, return. 

Športovci štartujúci v tejto kategórii nemôžu štartovať v iných disciplínach! 
 

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: http://specialolympics.sk/klub-a-sportovec/ 


