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1. ÚVOD
Oficiálne športové pravidlá Special Olympics ("Športové pravidlá") poskytujú štandardy pre tréningy a súťaže
Special Olympics. Článok I stanovuje všeobecné zásady uvedené v oficiálnych Všeobecných pravidlách
Special Olympics  ("Všeobecné pravidlá"), ktoré sa nenachádzajú v pravidlách jednotlivých športov. V
prípade akéhokoľvek rozporu medzi Športovými pravidlami a Všeobecnými pravidlami sa riadi podľa
všeobecných pravidiel.
Poslaním Special Olympics je poskytovať celoročný športový tréning a športové súťaže v rôznych
olympijských športoch pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím, ktoré im poskytujú ďalšie možnosti na
rozvíjanie fyzickej kondície, preukázanie odvahy, radovanie sa a podieľať sa na zdieľaní darov, zručností a
priateľstva so svojimi rodinami, ďalšími športovcami Special Olympics a komunitou. Ciele a základné princípy
Special Olympics nájdete v Článku I Všeobecných pravidiel.

2. ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ A TRÉNING
Športové pravidlá a cyklus dodatkov

Všetky tréningy a súťaže Special Olympics sa uskutočňujú v súlade s príslušnými 
pravidlami pre daný šport. 
Športové pravidlá môžu byť dvakrát ročne alebo raz ročne zmenené v otázkach 
bezpečnosti a zdravia, ako je uvedené v dodatku A.
Článok I môže byť každoročne zmenený a doplnený.

Používanie pravidiel Medzinárodnej federácie alebo Národných riadiacich orgánov
Športové súťaže Special Olympics sa organizujú v súlade s pravidlami stanovenými 
Medzinárodnými federáciami / International Federations ("IF") alebo Národnými riadiacimi 
orgánmi / National Governing Bodies  ("NGB") každého športu. Športové pravidlá upravujú v 
prípade nutnosti IF alebo NGB pravidlá. V prípadoch, keď pravidlá IF alebo NGB sú v 
rozpore so športovými pravidlami, platia športové pravidlá. Každý akreditovaný program 
alebo organizačný výbor hier / Games Organizing Comittee ("GOC") je povinný určiť pravidlá 
riadiaceho orgánu, ktoré budú slúžiť ako referenčný bod pre každý ponúkaný šport.
Na regionálnych a svetových hrách Special Olympics sa použijú pravidlá IF.
DODATOK B tohto dokumentu obsahuje zoznam IF pre každý oficiálny a uznávaný šport 
Special Olympics.

Rozsah podujatí
Sekcia A každého špecifického športového poriadku obsahuje zoznam oficiálnych disciplín, 
ktoré sú k dispozícii na Special Olympics. Rozsah disciplín je určený na to, aby ponúkal 
športové príležitosti pre športovcov všetkých schopností. Programy môžu určovať ponúkané 
disciplíny a v prípade potreby aj usmernenia pre riadenie týchto disciplín. Tréneri sú 
zodpovední za poskytovanie tréningov a výber disciplín zodpovedajúcich športovým 
schopnostiam a záujmom jednotlivých športovcov.

Športovci s telesným postihnutím
Pri vytváraní príležitostí pre športovcov Special Olympics s telesným postihnutím na 
účasť na športových tréningoch a súťažiach, by sa programy Special Olympics mali 
riadiť nasledujúcimi zásadami: 1) každý športovec by mal mať dôstojný a zmysluplný 
zážitok zo súťaže; 2) musí byť zachovaná integrita športu; a 3) nesmie byť ohrozené 
zdravie a bezpečnosť športovcov, trénerov a rozhodcov .

Minimálne tréningové štandardy 
Hlavné zásady

http://resources.specialolympics.org/RegionsPages/content.aspx?id=38080
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Športovci Special Olympics majú právo na športový tréning, ktorý:

Vedú kvalifikovaní tréneri, ktorí sú informovaní o športe a o Special 
Olympics a majú schopnosť efektívne pracovať s ľuďmi s mentálnym 
postihnutím.
Rozvíja ich športové schopnosti a fyzickú kondíciu
Pripravuje ich adekvátne na súťaže

Proces, ktorým sa vymedzujú a uplatňujú minimálne štandardy tréningovej 
prípravy, je nasledovný:

Programy / Regióny musia vypracovať vlastné vzdelávacie 
štandardy ako požiadavku pre športovcov pred ich vstupom do 
prvej úrovne súťaže v rámci svojho programu.
Žiadny športovec nesmie byť zaradený do súťaže, kým 
nedosiahne schopnosti a úroveň fyzickej kondície potrebnej na to, 
aby mohol súťažiť zmysluplne a bezpečne. Toto nezakazuje iné 
príležitosti na súťaž ako súčasť tréningu športovca.

Vyhlásenie o účasti
Každý tím je povinný zaradiť všetkých oprávnených členov tímu do každej hry, pokiaľ 
nie je hráč zranený alebo bol z disciplinárnych dôvodov odvolaný. Ak hráči zo 
schváleného turnajového zoznamu nebudú hrať z dôvodu zranenia alebo z 
disciplinárnych dôvodov, tréneri to musia pred každou hrou oznámiť vedeniu súťaže.

3. POŽIADAVKY PRE OPRÁVNENOSŤ NA ÚČASŤ  NA SPECIAL OLYMPICS
Požiadavky na kvalifikáciu pre športovcov Special Olympics sú uvedené v Článku 2.01 
Všeobecných pravidiel.

4. KÓDEXY SPRÁVANIA
Kódexy správania

Kódexy správania pre športovcov, unifikovaných partnerov, trénerov a športových 
rozhodcov sú obsiahnuté v dodatku D týchto športových pravidiel. Ide o minimálne 
štandardy a správna rada akreditovaných programov môže stanoviť ďalšie kritériá.

Odmietnutie súťaže
Pravidlom Special Olympics pre akreditované programy je zúčastňovať sa na všetkých 
tréningoch a súťažiach s úctou a v duchu fair-play. Každý jednotlivec, tím alebo 
delegácia, ktorá odmieta súťažiť alebo zúčastniť sa na hrách Special Olympics alebo 
aktivitách kvôli etnickému pôvodu, pohlaviu, náboženstvu alebo politickej príslušnosti 
svojich kolegov, športovcov Special Olympics, bude diskvalifikovaná z účasti na hrách 
alebo podujatiach a nie je oprávnená získať ocenenie alebo uznanie z tejto udalosti.

Nešportové správanie
Každý súťažiaci, ktorý odmieta dodržiavať pokyny športového rozhodcu, alebo ktorý sa 
bude správať v akejkoľvek súťaži nešportovo, alebo ktorý bude fyzicky alebo ústne 
útočiť na rozhodcov, divákov alebo súťažiacich, môže byť diskvalifikovaný športovým 
rozhodcom alebo porotou.

http://resources.specialolympics.org/RegionsPages/content.aspx?id=38081
http://resources.specialolympics.org/RegionsPages/content.aspx?id=38081
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5. KLASIFIKÁCIA ŠPORTOV SPECIAL OLYMPICS
Tri klasifikácie športov v Special Olympics:

Oficiálne športy 
Uznané športy
Lokálne populárne športy 
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Nasledujúce kritériá sa použijú na klasifikáciu Oficiálnych športov, Uznaných športov 
a Lokálne populárnych športov:

* Podľa ročného sčítania Special Olympics

Oficiálne športy
Letné športy

Atletika 
Bedminton 
Basketbal
Boccia
Bowling
Cyklistika 
Jazdectvo
Futbal 
Golf
Hádzaná
Džudo
Umelecká gymnastika

Oficiálne športy Uznané športy Lokálne populárne športy 

SOI schválená trénerská príručka 

Najmenej 24 akreditovaných 
programov prevádzkuje tento šport na 
hrách na úrovni Programu*

Týchto 24 programov 
predstavuje aspoň 3 Special 
Olympics regióny.

Najmenej 12 akreditovaných  
programov prevádzkuje tento šport 
na hrách na úrovni Programu*

Týchto 12 programov 
predstavuje aspoň 2 Special 
Olympics regióny.

Je vytvorený Tím 
športových zdrojov SOI 

Je vytvorený Tím 
športových zdrojov SOI  

Programová rada schválila 
šport

Existuje Medzinárodná 
federácia

Existuje Medzinárodná 
federácia

Národný riadiaci orgán je 
zavedený

Štandardizované pravidlá 
Special Olympics sú 
uverejnené a jednotne 
uplatnené na programových, 
regionálnych a svetových 
súťažiach

Štandardizované 
pravidlá Special 
Olympics sú uverejnené 
a jednotne uplatnené na 
programových súťažiach

Štandardizované pravidlá 
Special Olympics sú 
uverejnené a jednotne 
uplatnené na programových 
súťažiach

Športové oddelenie SOI 
vykonalo hodnotenie rizika pre 
zdravie a bezpečnosť

Športové oddelenie SOI 
vykonalo hodnotenie rizika 
pre zdravie a bezpečnosť

Športové oddelenie SOI 
vykonalo hodnotenie rizika pre 
zdravie a bezpečnosť
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Rytmická gymnastika 
Plávanie na otvorenej vode
Vzpieranie 
Korčuľovanie na kolieskových korčuliach
Plachtenie
Softbal
Plávanie
Stolný tenis 
Tenis
Volejbal

Zimné športy

Uznané športy

Alpské lyžovanie
Beh na lyžiach 
Krasokorčuľovanie
Florbal
Hokejbal
Rýchlostné korčuľovanie na krátke trate 
Snowbording 
Snežnice

Kriket
Kanoistika

Lokálne populárne športy
Akreditované programy môžu ponúkať športy, ktoré sú lokálne obľúbené a momentálne nie 

sú považované za oficiálne alebo uznané športy.
Lokálne populárne športy, vyžadujúce vopred schválenie Special Olympics, Inc. (SOI)

To sú športy, ktoré SOI určil, že môžu vystaviť športovcov Special Olympics 
neprimeraným zdravotným alebo bezpečnostným rizikám. 
Žiadny akreditovaný program nesmie ponúkať akékoľvek tréningy alebo súťažné aktivity 
v akomkoľvek športe, ktorý tu uviedol SOI bez súhlasu športového oddelenia SOI. 
Žiadosti o povolenie ponúknuť jeden z týchto športov musia obsahovať navrhnuté 
pravidlá a bezpečnostné normy. 
SOI v súčasnosti klasifikuje bojové športy, bojové umenia (iné ako džudo), športové 
sánkovanie, motoristické športy, letecké športy, streľbu a lukostreľbu ako lokálne 
populárne športy, ktoré vyžadujú schválenie vopred od SOI.

Prehodnotenie úrovní uznaných športov
Každý šport bude prehodnotený každé štyri roky a klasifikovaný na základe vyššie 
uvedených kritérií. Letné športy budú znovu certifikované po každých svetových letných 
hrách. Zimné športy budú opätovne certifikované po každých svetových zimných hrách.
Športové oddelenie SOI je zodpovedné za predloženie dôkazov o úrovni uznania všetkých 
športov.
Oznámenie o opätovnej certifikácií bude podaná Poradnému výboru pre športové pravidlá.
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6. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE TRÉNINGY A SÚŤAŽE SPECIAL OLYMPICS
Súťažné príležitosti

Každý akreditovaný program bude poskytovať pravidelné súťažné príležitosti podľa 
Všeobecných pravidiel sekcie 3.03.c Všeobecné požiadavky pre Special Olympics športy 
a súťaže.

Normy pre súťaže
Normy pre vedenie športového tréningu a súťaže sú uvedené v Článku 3 Všeobecných 
pravidiel.

7. ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
Program a zodpovednosť GOC (Organizačného výboru hier) 

Akreditované programy a GOC musia vykonávať všetky športové tréningy a súťaže v 
bezpečnom prostredí a musia prijať všetky primerané kroky na ochranu zdravia a bezpečnosti 
športovcov, trénerov, rozhodcov, dobrovoľníkov a divákov a musia dodržiavať zdravotné a 
bezpečnostné požiadavky špecifického športu tak, ako sú uvedené v pravidlách daného šport.

Dohľad nad športovcami
Akreditované programy zabezpečia primeraný dohľad a tréning pre všetkých športovcov. Pri 
súťažných aktivitách je potrebný maximálny pomer štyroch športovcov na jedného trénera/
supervízora (pomer športovec-tréner 4: 1).

Zodpovednosť trénerov
Prvou prioritou trénera je zdravie a bezpečnosť športovca. Tréneri musia dodržiavať zdravotné 
a bezpečnostné protokoly navrhnuté SOI a ich akreditovanými programami.
Tréneri tímových športov musia zvážiť potenciálne bezpečnostné riziko umiestnenia 
športovcov rôznej veľkosti, úrovne schopností a vekových kategórií do toho istého tímu. Ak 
existuje bezpečnostné riziko, tréner by mal pomôcť športovcom hľadať alternatívne tréningy a 
príležitosti súťažiť, ktoré spĺňajú potreby športovcov a znižujú bezpečnostné riziko.

Minimálne zdravotné a bezpečnostné normy
Akreditované programy a GOC musia spĺňať minimálne štandardy pre 
zdravotnícke vybavenie a bezpečnostné opatrenia na miestach konania súťaže 
popri športovo špecifických požiadavkách športových pravidiel.
Minimálne zdravotnícke vybavenie na súťažiach

Kvalifikovaný núdzový lekársky technik musí byť vždy prítomný alebo rýchlo 
dostupný. 
Licencovaný zdravotnícky odborník musí byť v priebehu súťaže na mieste 
konania alebo okamžite na telefóne.
Všetky stánky prvej pomoci musia byť jasne identifikované, primerane 
vybavené a zastúpené kvalifikovaným pohotovostným lekárom po dobu 
trvania podujatia.
Zdravotná ambulancia, resuscitátor a iné nutné zdravotnícke vybavenie, 
najmä zariadenia na ošetrenie záchvatov, musia byť vždy k dispozícii.

Minimálne bezpečnostné opatrenia pri súťažiach:
Musia sa prijať primerané opatrenia, aby sa športovci chránili pred 
spálením, podchladením alebo inými stavmi alebo chorobami, ktoré sú 
spôsobené vystavením rôznych vplyvov.

http://resources.specialolympics.org/RegionsPages/content.aspx?id=38082
http://resources.specialolympics.org/RegionsPages/content.aspx?id=38082
http://resources.specialolympics.org/RegionsPages/content.aspx?id=38082
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Ak sa konajú súťaže vo vysokých nadmorských výškach musia sa prijať osobitné 
opatrenia vrátane poskytnutia odporúčaní pre tréning športovcov pred súťažou a 
vybavenia súťažných miest s kyslíkovými nádržami.
V priebehu súťaže musí byť pre športovcov poskytnutý dostatok vody alebo iných 
tekutín a športovci by mali byť upozorňovaní, aby dodržiavali prestávky na vodu.
Musia sa prijať osobitné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že každý účastník 
dostane akékoľvek lieky, ktoré im boli predpísané.
Organizátori súťaže, rozhodcovia a tréneri musia pri určovaní harmonogramu 
súťaže zohľadniť kardiovaskulárny účinok a úroveň namáhavosti športu pri 
zohľadnení dĺžky súťaže pre daný šport, musia zohľadniť poveternostné 
podmienky, fyzické schopnosti účastníkov a potreby primeranej doby odpočinku. 
Vo všeobecnosti by športovci mali dostať primeraný čas medzi súťažami.
Požiadavky na ochranné vybavenie, ak je to potrebné, sa nachádzajú v 
športových pravidlách.

Atlanto-axiálna nestabilita
Informácie týkajúce sa účasti osôb s Downovým syndrómom, ktorí majú atlanto-axiálnu 

nestabilitu (pozri dodatok E). 
Požiadavky pre registráciu športovcov

Akreditované programy musia byť v súlade so sekciou 2.02 Všeobecných pravidiel 
Special Olympics týkajúce sa požiadaviek pre registráciu športovcov, vrátane pokynov 
pre účasť ľudí s Downovým syndrómom a rodičov a lekárskych doporučení pred účasťou 
na aktivitách Special Olympics .

8. POROTA/ VÝBORY PRE PRAVIDLÁ
Porota / Výbory pre pravidlá

Každý akreditovaný program a GOC zodpovedný za vedenie súťaže vymenuje výbor/
komisiu pravidiel pre každý šport zaradený do súťaže a Odvolaciu komisiu, ktorá sa 
zaoberá odvolacími protestmi, ktoré odmietli Výbory pre jednotlivé športy alebo Výbory 
pre pravidlá.

Technický delegát
Technický delegát zastupuje Special Olympics ako hlavný športový poradca pre určitý šport 
a je zodpovedný za to, že GOC správne interpretuje, implementuje a presadzuje Special 
Olympics športové pravidlá a úpravy, pravidlá príslušnej Medzinárodnej športovej federácie 
a aktuálne pravidlá. Technický delegát informuje GOC o technických požiadavkách 
konkrétneho športu s cieľom zabezpečiť bezpečné, kvalitné a dôstojné športové prostredie.
Technický delegát predsedá Porote/Výboru pre pravidlá daného športu, ktorý rozhoduje o 
všetkých riadne podaných protestoch týkajúcich sa Special Olympics a pravidiel 
Medzinárodnej športovej federácie / NGB a zabezpečuje riadnu realizáciu protestného 
procesu. Technický delegát má v prípade rovnosti rozhodujúci hlas.

Protesty a odvolania
Iba vedúci tréner alebo jeho zástupca (v neprítomnosti vedúceho trénera) môže podať 
protest alebo odvolanie.
Protesty môžu byť predložené z jedného alebo viacerých z nasledujúcich dôvodov:

http://resources.specialolympics.org/RegionsPages/content.aspx?id=38081
http://resources.specialolympics.org/RegionsPages/content.aspx?id=38081
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Nesprávna interpretácia športových pravidiel
Chyba rozhodcu alebo poroty pri uplatnení správneho pravidla 
Uloženie nesprávneho trestu za porušenie pravidiel

Nie sú predmetom protestov alebo odvolaní:

Porota

Konkrétne rozhodnutia rozhodcov, poroty alebo iných na základe faktov 
Rozhodnutia o rozdelení a zmysluplnom zaradení 

Každý protest musí určiť príslušné číslo oddielu (sekcie) oficiálnych Športových pravidiel  
Special Olympics alebo pravidiel Federácie a jasne popísať, ako bolo toto pravidlo porušené.

Porota špecifického športu preskúma protest. Po prijatí rozhodnutia športovej poroty môže 
osoba, ktorá protest podala, buď prijať rozhodnutie, alebo podať odvolanie Odvolacej komisii. 
Odvolania musia byť predložené do 60 minút od príslušného rozhodnutia poroty špecifického 
športu. Všetky rozhodnutia odvolacieho výboru sú konečné.

Porota rozhoduje o všetkých protestoch podaných za daný šport.
Porota sa zriadi na základe protokolu stanoveného IF alebo NGB pre tento šport.
Ak nie je zverejnený takýto protokol, porota daného športu sa skladá z minimálne troch členov: 
jeden z akreditovaného programu zodpovedného za vedenie súťaže; jeden z GOC, alebo 
Športového manažérskeho tímu a hlavný predstaviteľ tohto športu.
Porota pod vedením technického delegáta musí zabezpečiť, aby bola súťaž organizovaná a aby 
prebehla podľa pravidiel.
Porota má právo zrušiť, prerušiť alebo odložiť súťaž v prípade, ak prebieha súťaže spôsobuje 
obavy týkajúce sa bezpečnosti alebo spravodlivosti.
Porota môže vyžadovať úpravy ihriska alebo dráhy alebo dodatočné opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti športovca.
Rozhodnutia poroty by mali byť založené na pravidlách a špecifických okolnostiach každého 
protestu.
Porota môže posudzovať a rozhodovať v otázkach a bodoch, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá 
federácie alebo pravidlá Special Olympics.

Odvolacia porota
Odvolacia porota zabezpečuje, aby sa športové pravidlá dodržiavali a uplatňovali v celom znení; a 
vypočujú odvolania proti protestným rozhodnutiam, o ktorých rozhodla porota daného športu. 
Odvolacia porota je konečnou autoritou pre všetky interpretácie pravidiel a odvolaní počas hier.

Odvolacia komisia pozostáva z minimálne troch členov: jeden z akreditovaného 
programu, zodpovedný za vedenie hier; jeden z GOC a určená osoba s úplnou 
znalosťou noriem a filozofie Special Olympics. 
Do odvolacej komisie musí byť menovaný náhradník. Náhradník zastupuje hlavného 
člena v prípade, že odvolacia komisia musí preskúmať prípad v ktorom je zahrnutý  člen 
tímu alebo delegácie hlavného člena. Náhradník je oprávnený zúčastňovať sa všetkých 
zasadnutí a zúčastňovať sa na všetkých diskusiách odvolacej komisie, ale nemôže 
hlasovať okrem prípadov uvedených v predchádzajúcej vete.

http://wiki.fis-ski.com/index.php/The_Jury
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9. VEKOVÉ POŽIADAVKY A ROZDELENIE DO SKUPÍN PRE SÚŤAŽ
Vekové požiadavky

Športovci musia mať najmenej osem rokov, aby sa zúčastnili súťaží Special Olympics. 
Určité športy a podujatia môžu ďalej obmedzovať účasť športovcov na základe veku. Ak je 
to relevantné, ďalšie požiadavky na vek sú uvedené v špecifických pravidlách pre každý 
šport.
Deti vo veku 2 ½ až 7 rokov sa nemôžu zúčastňovať súťaží Special Olympics, ale môžu 
sa zúčastňovať veku primeraných programov Mladých športovcov Special Olympics.

Vekové skupiny
Individuálne disciplíny:

Vek 8-11 rokov
Vek 12-15 rokov
Vek 16-21 rokov
Vek 22-29 rokov
Vek 30 rokov a viac 
Ďalšie vekové skupiny sa môžu zriadiť, ak existuje dostatočný počet 
súťažiacich vo vekovej skupine 30 a viac rokov.

Tímové disciplíny: (napríklad štafety, tímové športy, štvorhra)
15 rokov a menej
Vek 16-21 rokov
Vek 22 rokov a viac
Ďalšie vekové skupiny sa môžu zriadiť, ak je dostatočný počet tímov vo vekovej 
skupine 22 a viac rokov. Pri vytváraní tímov sa odporúčajú parametre veku. 
Flexibilita je však povolená, pretože súvisí so zložením tímu za predpokladu, že 
sa zohľadňuje zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov.
Veková skupina tímu je určená vekom najstaršieho športovca v danom družstve 
v deň zahájenia súťaže.
Pri vytváraní tímov je potrebné zvážiť nasledujúce kritériá:

Bezpečnosť športovca / unifikovaného partnera
Príležitosť zúčastniť sa
Kvalita súťaže
Zmysluplnosť začlenenia
Sociálne zaradenie
Vek

Vekovú skupinu športovca určí vek športovca v deň zahájenia súťaže. 
Vekové skupiny môžu byť upravené tak, aby vyhovovali pravidlám IF / NGB.

Kombinovanie vekových skupín
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Vekové skupiny sa môžu kombinovať za nasledujúcich okolností a za predpokladu, že 
sa zohľadní zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov.

V individuálnych športoch, ak sú vo vekovej skupine menej ako traja športovci, 
súťažiaci budú súťažiť v najbližšej staršej vekovej skupine. Táto veková skupina 
sa potom premenuje tak, aby presne odrážala všetkých súťažiacich v rámci tejto 
vekovej skupiny. Vekové skupiny sa môžu tiež kombinovať, aby sa znížila 
odchýlka medzi najvyšším a najnižším skóre v rámci divízie.
V tímových športoch: v rámci každej skupiny schopností môže tím súťažiť s tímom 
inej vekovej skupiny. Ak existuje iba jeden tím vo vekovej skupine alebo skupine 
schopností, môže tento tím súťažiť s tímami iných vekových a / alebo skupín 
schopností.

10. ROZDELENIE SPECIAL OLYMPICS
Zabezpečenie spravodlivého rozdelenia športovcov na súťaži je jednou z hlavných povinností 
manažmentu súťaže (ktorý môže zahŕňať aj technického delegáta). Nasledujúce kritériá 
určujú, ako sú Special Olympics športovci rozdelení do súťažným divízií na súťažiach Special 
Olympics. 
Usmernenia pre rozdelenie

Special Olympics navrhujú usmernenie o maximálne 15% odchýlku medzi najvyšším a 
najnižším skóre v rámci ktorejkoľvek divízie. Toto usmernenie 15% nie je pravidlom. 
Schopnosti a určenie kritérií pre rozdelenie

Schopnosti športovca sú hlavným faktorom pri rozdeľovaní na súťažiach Special 
Olympics. Úroveň schopností športovca alebo družstva je určená vstupným skóre z 
predchádzajúcej súťaže alebo je výsledkom vstupného kola alebo kvalifikačného 
kola v samotnej súťaži. Hlavný tréner tímu je zodpovedný za zabezpečenie toho, 
aby použité skóre športovca na rozdelenie, čo najpresnejšie odrážalo skutočné 
schopnosti športovca. Mal by byť navrhnutý postup, ktorý umožní trénerom zmeniť 
a doplniť kvalifikačné alebo vstupné skóre, ktoré sa použije v procese rozdelenia. 
Ďalšími faktormi, ktoré sú dôležité pri rozdeľovaní do súťažných skupín sú vek a 
pohlavie.

Poznámka: "Vstupné kolo" v týchto pravidlách označuje rozdeľovanie 
disciplín do skupín v mieste konania súťaže, ktoré sa používa na 
určenie konečného rozdelenia.

V rámci každej divízie je minimálny počet súťažiacich alebo tímov tri a maximálny 
počet je osem. V niektorých prípadoch však počet športovcov alebo tímov v rámci 
súťaže nebude dostatočný, aby sa  dosiahol tento cieľ. Nasledujúce postupy 
opisujú postupný proces vytvárania spravodlivých rozdelení a poskytujú aj návod 
na riadenie účasti športovcov, keď faktory vylučujú ideálne rozdelenie.

Rozdelenie jednotlivých športov: časované a merané disciplíny
Prvý krok: Rozdeľte športovcov podľa pohlavia.

Rozdeľte športovcov do dvoch skupín na základe pohlavia: ženy a muži.
Športovci bežne súťažia s ostatnými športovcami rovnakého pohlavia, pokiaľ pravidlá 
IF / NGB nepovoľujú konkrétne disciplíny zmiešaného pohlavia (napr. Jazdectvo, 
párové krasokorčuľovanie, bowling, stolný tenis, tanec na ľade, tenis atď.).

Druhý krok: Rozdeľte športovcov podľa veku.



ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ ČLÁNOK 1 

VERZIA: jún 2016
© Special Olympics, Inc., 2016

Všetky práva vyhradené 

14 

Rozdeľte mužských a ženských športovcov do nasledujúcich vekových skupín: vek 
8-11 rokov; 12-15; 16-21; 22-29; a vek 30 rokov a viac. Ďalšia veková skupina sa
môže zriadiť, ak existuje dostatočný počet súťažiacich vo veku 30 rokov a viac.

Vekovú skupinu športovca určí vek športovca v deň zahájenia súťaže.

Tretí krok: Rozdeľte športovcov podľa schopností.
Na dokončenie procesu rozdeľovania, musia byť použité nasledujúce 
pokyny podľa disciplíny, ktorá je rozdeľovaná.

Pri udalostiach meraných v čase, vzdialenosti alebo bodoch: 
10.3.3.1.1.1.  Pre obidve pohlavia a všetky vekové skupiny, zaraďte 

športovcov do zostupného poradia na základe 
predložených vstupných skóre alebo rozdeľovacích kôl.

10.3.3.1.1.2.  Zoraďte týchto súťažiacich tak, aby najvyššie a najnižšie 
skóre boli čo najbližšie k 15% smernici a počet 
súťažiacich nebol menší ako tri (3) alebo väčší ako osem  
(8).

Pri disciplínach, ktoré sa posudzujú a kde rozdeľovanie disciplín do skupín 
sa uskutoční počas súťaže:
10.3.3.1.2.1. Pre obidve pohlavia a všetky vekové skupiny v rámci  v 

výkonnostnej úrovne, zaraďte športovcov v zostupnom 
poradí na základe výsledkov z rozdelenia.

10.3.3.1.2.2. Zoraďte týchto súťažiacich tak, aby najvyššie a najnižšie 
skóre boli čo najbližšie k 15% smernici a počet 
súťažiacich nebol menší ako tri (3) alebo väčší ako osem   
(8).

Pri disciplínach, ktoré sa posudzujú a kde rozdeľovanie disciplín do 
skupín sa neuskutoční počas súťaže:
10.3.3.1.3.1.      Charakter hodnotenia vylučuje použitie bodov z 

predchádzajúcich súťaží na rozdelenie do skupín. Bez 
výsledkov zo vstupnej súťaže zostáva výkonnostná 
úroveň jediným kritériom určenia schopností športovcov. 

10.3.3.1.3.2.     U oboch pohlaví a všetkých vekových skupín identifikujte 
        športovcov v rámci každej výkonnostnej úrovne.                                       

10.3.3.1.3.3.     Ak je vo výkonnostnej úrovni viac ako osem športovcov 
rovnakého pohlavia a vekom, rozdeľte športovcov do 
skupín s nie menej ako tromi a nie viac ako ôsmimi 
súťažiacimi.

Rozdelenie Tímových športov
Prvý krok: Rozdeľte tímy podľa pohlavia.

Rozdeľte tímy do dvoch skupín na základe pohlavia. Tímy žien musia súťažiť s ostatnými 
tímami žien a mužské tímy musia súťažiť s ostatnými mužskými tímami. Tímy zmiešaných 
pohlaví sa zadelia do skupiny s mužskými tímami, pokiaľ neexistuje dostatočný počet tímov 
so zmiešaným pohlavím s podobnými schopnosťami, aby vytvorili samostatnú skupinu.

Druhý krok: Rozdeľte tímy podľa veku.
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Rozdeľte mužské a ženské tímy do nasledujúcich vekových skupín: vek 15 rokov a 
menej; 16-21; a 22 a viac. Ak existuje dostatočný počet tímov vo vekovej skupine 
22 a viac, môže sa vytvoriť ďalšia skupina.
Tímy by mali súťažiť s inými tímami v rámci rovnakej vekovej skupiny.
Veková skupina tímu je určená vekom najstaršieho športovca v danom družstve v 
deň zahájenia súťaže.

Tretí krok: Rozdeľte tímy podľa schopností
Všetky tímové športové súťaže Special Olympics by mali využívať prostriedky daného 
športu na hodnotenie schopností a rozdeľovacie kolo na posúdenie úrovne 
schopností zúčastnených tímov.
Viac informácií o prostriedkoch na posudzovanie schopností nájdete v Športových 
pravidlách Special Olympics pre každý tímový šport. Ďalšie informácie týkajúce sa 
posudzovania tímového športu za účelom rozdelenia nájdete v Sprievodcovi tímového 
športového manažmentu (Sports Management Team Guide).
Rozdeľte tímy do skupín podľa schopností určených prostriedkami na hodnotenie 
schopností a výsledkov z rozdeľovacieho kola.
Vytvorte skupiny s minimálne tromi a maximálne ôsmimi tímami.

Riešenie otázok s rozdeľovaním
Po ukončení vyššie uvedeného procesu budú existovať prípady, keď v každej 
skupine zostanú menej ako traja súťažiaci alebo tímy. V takýchto prípadoch by sa 
mala použiť nasledujúca metóda:

Zmeňte vekové skupiny: Vekové skupiny môžu byť rozšírené, aby sa dosiahlo 
spravodlivé rozdelenie najmenej troch športovcov alebo tímov. Veková skupina by mala 
byť potom premenovaná tak, aby presne odrážala vekovú kategóriu súťažiacich.
Ak aj tak existuje skupina s menej ako tromi súťažiacimi alebo tímami:
Zmeňte rozmedzie schopností: Rozmedzie úrovne schopností športovcov 
môže byť rozšírené nad rámec 15% určenej smernice za predpokladu, že to 
nebude predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť športovcov. 
Ak stále zostanú skupiny s menej ako tromi súťažiacimi alebo tímami:

Spojte športovcov / tímy rôznych pohlaví do skupiny za predpokladu, že 
to nebude predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť športovcov.
Konečné rozdelenie s menej ako tromi športovcami alebo tímami je 
povolené iba vtedy, ak sa vekové skupiny a rozmedzia schopností v 
rámci uvedených pokynov čo najviac rozšírili.
Tam, kde sú potrebné výnimky z týchto kritérií, riadenie súťaže 
preskúma navrhované zmeny týchto kritérií a urobí konečné rozhodnutie 
s cieľom poskytnúť najdôstojnejšiu, najbezpečnejšiu a najnáročnejšiu 
skúsenosť v súťaži pre každého športovca. Riadenie súťaže má konečnú 
právomoc týkajúcu sa rozdelenia a každej výnimky z týchto kritérií. 
Protesty založené na rozdelení nie sú povolené.

Proxy Disciplíny 
Proxy disciplíny sa v niektorých prípadoch používajú na rozdelenie pre viaceré 
disciplíny v rámci súťaže buď použitím jedného vstupného kola, alebo jedného 
určeného finálneho kola. 
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Napríklad v prípade alpského lyžovania môže byť disciplína proxy Obrovský slalom použitá 
na rozdelenie do finálových pretekov Slalomu, Obrovského slalomu a Super G.
V prípade, že sa na rozdelenie použije Proxy disciplína, výkon športovca v ktoromkoľvek z 
finálových pretekov môže byť použitý na rozdelenie pre nasledujúce finále v tejto súťaži. 
Napríklad, ak sa disciplína Proxy Obrovský slalom použije na rozdelenie troch disciplín 
(Obrovský slalom, Slalom a Super G) a po spustení prvej disciplíny (Obrovský slalom) je 
na základe výkonnosti jasné, že športovec musí byť presunutý do vyššej alebo nižšej 
skupiny, riadenie súťaže môže znova zadeliť športovca na finále Slalomu a Super G.

Diskvalifikovaní športovci
Ak je športovec diskvalifikovaný v rozdeľovacom / vstupnom kole, môže postúpiť do finále 
súťaže za predpokladu, že môže bezpečne súťažiť a že bodové hodnotenie, ktoré presne 
určuje jeho schopnosti, môže byť poskytnuté riadeniu súťaže zodpovednému za rozdelenie. 
Športovci, ktorí sú diskvalifikovaní z dôvodu nešportového správania, nebudú môcť postúpiť 
do finálnej súťaže. Športovci diskvalifikovaní počas finále súťaže dostanú účastnícke stuhy. 
Športovci diskvalifikovaní za nešportovú súťaž počas finále súťaže nedostanú cenu.

11. MAXIMÁLNE ÚSILIE / SNAHA (predtým známe ako Pravidlo čestného úsilia)
Dôvody použitia Pravidla maximálneho úsilia

Vďaka špecifickému procesu rozdeľovania, ktorý sa používa pri súťažiach Special Olympics na 
zabezpečenie súťaženie so športovcami s podobnými schopnosťami a jedinečným oceňovacím 
procesom, ktorý poskytuje uznanie všetkých súťažiacich: je niekedy potrebné použiť pravidlo 
maximálneho úsilia, aby sa zabezpečilo, že účastníci súťažia s maximálnym úsilím vo všetkých 
fázach súťaže. Toto sú dôvody použitia Pravidla maximálneho úsilia:

Zabezpečiť spravodlivé konkurenčné prostredie pre športovcov
Poskytnúť zdroj pre rozhodcov/riaditeľov akcií na vytvorenie spravodlivého 
konkurenčného prostredia

Použitie pravidla
Disciplíny, ktoré používajú číselné skóre na rozdelenie do skupín majú príležitosť na 
kvantitatívny prístup, pretože sa tu vzťahuje Pravidlo maximálneho úsilia.
Nasledujúce možnosti sa môžu použiť samostatne alebo v kombinácii na uplatnenie 
Pravidla maximálneho úsilia / Pokyny:

Pravidlo percenta - Stanoví a zverejní sa percento pre každú disciplínu, v ktorej sa 
pravidlo uplatní. Športovec / tím nesmie prekročiť tento percentuálny podiel zlepšenia 
z ich skóre z rozdeľovania až po konečné skóre. Ak športovec prekročí toto percento 
výkonu, môže dôjsť k diskvalifikácii. Pri niektorých športoch boli percentá už 
stanovené v oficiálnych športových pravidlách Special Olympics.

Prehodnotenie porotou - Stanoví a zverejní sa percento sa pre každú disciplínu, v 
ktorej sa pravidlo použije. Ak športovec/tím presiahne tento percentuálny podiel zo 
svojho skóre z rozdelenia až po konečné skóre, automaticky to "spustí" 
prehodnotenie porotou na zistenie, či bude športovec/tím diskvalifikovaný zo súťaže.

Bez ohľadu na vyššie uvedenú možnosť, musia sa použiť nasledujúce postupy pri 
uplatňovaní pravidla maximálnej snahy:
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Tréner musí mať možnosť predložiť lepšie skóre výkonnosti, ak skóre 
zaznamenané v rozdeľovacej súťaži nie je skutočným odrazom schopností 
športovca.
Riadenie súťaže môže prevziať lepšie odovzdané tréningové skóre alebo skóre z 
rozdelenia na určenie umiestnenia vo finále. 
Ak riadenie súťaže rozhodne, že športovec alebo tím nesúťažil s maximálnym 
úsilím v vstupných a / alebo rozdeľovacích kolách s jasným úmyslom získať 
neoprávnenú výhodu v procese rozdelenia, má právo potrestať športovca alebo 
tím. Tresty môžu zahŕňať: Slovné upozornenie hráča a / alebo trénera, upravené 
rozdelenie do skupiny, upravené konečné umiestnenie alebo diskvalifikácia z 
disciplíny alebo celej súťaže.

Parametre, ktoré treba zvážiť pri stanovení percentuálnych hodnôt maximálneho úsilia na výkon a 
uplatnenia Pravidla maximálneho úsilia: 

Úrovne schopností väčšiny športovcov v skupine
Vo vstupných disciplínach alebo v disciplínach určených pre športovcov s nižšími 
schopnosťami, má skóre / výkon tendenciu mať väčší rozdiel medzi 
rozdeľovacími kolami ako vo finále súťaže.

Typ disciplíny - prirodzená odchýlka v skóre. Príklad
Pomerne malé zlepšenie v dĺžke o 0,3 m pri skoku do diaľky zo stoja môže mať 
významný vplyv na odchýlku výkonu medzi rozdeľovacím a finálnym skóre. Preto 
by sa malo zvážiť väčšie percento zlepšenia výkonnosti.

Disciplína, ako je beh na 3000m, malé zlepšenie času o 10 sekúnd 
pravdepodobne nespôsobí výrazné percentuálne zvýšenie medzi rozdeľovacím a 
finálnym skóre. Preto je možné zvážiť menšie percento zlepšenia výkonnosti.

Percentuálne rozdelenie: Manažment súťaže musí brať do úvahy percentuálny 
rozdiel medzi najvyšším a najnižším skóre v rámci divízie. Vynútené percento 
maximálneho úsilia musí byť vždy väčšie ako percentuálny rozdiel medzi 
najvyšším a najnižším skóre v divízii. Spôsob akým je disciplína rozdelená do 
skupín by mala ovplyvniť implementácia pravidla/pokynov.

Kedy a kde bolo stanovené rozdeľovacie skóre: Manažment súťaže musí brať do 
úvahy, kedy/kde bolo stanovené rozdeľovacie skóre. Percentá výkonu 
maximálneho úsilia sa môžu líšiť u disciplín, kde rozdeľovacie a finálne skóre 
bolo dosiahnuté na tej istej súťaži v porovnaní keď je rozdeľovacie skóre 
stanovené z predchádzajúcich súťaží alebo tréningov.

Poveternostné podmienky: Manažment súťaže musí zohľadniť, ak sa 
poveternostné podmienky zmenili medzi rozdeľovacím kolom a finále.

12. OCENENIA
Medaily a stuhy

Na všetkých hrách na úrovni Programu, regionálnych hrách, svetových hrách a 
akýchkoľvek iných hrách alebo súťažiach sú medaily odovzdané prvému, druhému a 
tretiemu v poradí v každej disciplíne a stuhy sa odovzdávajú športovcom, ktorí sa 
umiestnili na štvrtom až ôsmom mieste.
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Remíza

Športovci, ktorí sú diskvalifikovaní (z iných dôvodov ako nešportové správanie) alebo ktorí 
nedokončia súťaž, by mali byť prezentovaní účastníckou stuhou.

V prípade remízy, každý športovec alebo tím, ktorý dosiahol rovnaký výsledok, dostane 
rovnaké ocenenie za najvyššie dosiahnuté miesto (napr. dvaja športovci, ktorí skončili na 
treťom mieste, získajú bronzovú medailu). Športovci alebo tímy, ktoré nasledujú, dostanú 
príslušné ocenenie za ich umiestnenie podľa poradia (napr. športovec, ktorý prešiel cieľovú 
čiaru ako štvrtý, dostane stuhu za štvrté miesto bez ohľadu na to, či športovci skončili pred 
ním alebo skočili spolu na rovnakom mieste. To znamená, že nebude ocenené ďalšie 
nasledovné miesto -  remíza na prvom mieste znamená, že druhé miesto nebude ocenené).

Špeciálne uznanie
Okrem medailí a stúh môžu športovci získať špeciálne ocenenie za významné úspechy 
(napríklad športovec z najväčším zlepšením, najlepší osobný čas, športové správanie atď.). 
Oficiálne medaily a stuhy môžu byť udelené športovcom iba na základe výsledkov zo 
súťaže a nesmú byť prezentované ako darčeky alebo žetóny ako vďaka sponzorom, 
hosťom, trénerom atď.

Upomienkové predmety
Všetci športovci v súťaži môžu byť obdarení upomienkovými predmetmi ako uznanie ich 
účasti na tejto akcii. Tieto upomienkové predmety však nemôžu byť podobné súťažným 
oceneniam, ktorými boli športovci ocenený na súťaži.

Tímové športy
Tímové trofeje môžu byť udelené tímom na akýchkoľvek súťažiach Special Olympics.
Keď sú športovci/tímy zadelení do skupiny so športovcami/tímami opačného pohlavia, 
získajú odmeny v poradí v akom sa umiestnili v rámci tejto skupiny.
Celé tímy alebo jednotliví členovia tímu, ktorý bol vylúčený z celej súťaže za nešportové 
správanie, nedostanú žiadne ocenenie. (Toto nezahŕňa tých športovcov vylúčených z 
jedného kola súťaže, ktorí sa môžu vrátiť do hry v ďalšom kole alebo tímovej hry).

Slávnostné ceremoniály
Udeľovanie cien sa uskutočňuje v súlade s Protokolom Special Olympics.

13. KRITÉRIÁ PRE POSTUP DO VYŠŠEJ ÚROVNE SÚŤAŽE
Základný princíp

Športovci všetkých úrovní schopností majú rovnakú príležitosť postúpiť do ďalšej súťaže 
vyššej úrovne za predpokladu, že šport a disciplína sa ponúkajú na najvyššej úrovni súťaže. 

Oprávnenosť pre postup
Športovec má nárok na postup do ďalšej úrovne súťaže za predpokladu, že:

Zúčastnil sa predchádzajúcej úrovne súťaže (napr. športovec musí súťažiť na 
súťažiach na úrovni programu pred tým, než postúpi na Svetové hry), s 
nasledujúcou výnimkou: 
Športovec alebo tím, pre ktorý nebola k dispozícii žiadna súťažná príležitosť na 
turnaji alebo hrách, je oprávnený prejsť do ďalšej úrovni súťaže, ak platí jedno 
alebo viacero z nasledujúcich kritérií:
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V rámci štruktúry programu je nízka registrácia športovcov/tímov;
Príležitosť zabezpečiť spravodlivú súťaž v rámci štruktúry programu 
je nízka alebo neexistujúca;
Pre program je zbytočne nákladné usporiadať akciu/súťaž v rámci 
štruktúry programu; alebo
Športovci/tímy trénujú alebo súťažili v bežných súťažiach.

Tréningy a súťaže musia byť v tom istom športe, ktorý bude športovec vykonávať na 
ďalšej úrovni súťaže.
Ak sú na ďalšej úrovni súťaže k dispozícii ďalšie disciplíny v rámci tohto športu, športovci 
musia absolvovať náležité tréningy. 

Postup pre výber tímu a trénera
Programy musia vopred uverejňovať proces a kritériá.
Akreditovaný program, ktorý pracuje s GOC, určuje počet športovcov alebo tímov, ktorí 
sa môžu zúčastniť príslušnej súťaži daného športu a/alebo disciplíny. Toto je kvóta, ktorá 
musí byť splnená.
Akreditovaný program identifikuje počet športovcov alebo tímov, ktorí sú oprávnení na 
postup v rámci športu/disciplíny na základe účasti na súťaži na nižšej úrovni.
Ak počet oprávnených športovcov alebo tímov neprekročí kvótu, všetci športovci a tímy 
postupujú.
Ak počet oprávnených športovcov alebo tímov prekročí kvótu, športovci alebo tímy, ktoré 
postupujú, budú vybrané nasledovne:

Prednosť sa dáva športovcom na prvých miestach zo všetkých divízií športu/
disciplín. Ak počet prvých miest prekročí kvótu, vyberte športovcov alebo tímy, 
ktoré postupujú podľa náhodného výberu.
Ak nie dostatočný počet prvých miest na naplnenie kvóty, všetci športovci na 
prvom mieste postupujú. Zostávajúca kvóta sa naplní náhodným výberom z 
druhých miest zo všetkých divízií športu/disciplín. 
Ak je kvóta dostatočne veľká na to, aby všetci športovci na druhom mieste mohli 
postupovať ďalej, zostávajúca kvóta sa vyplní náhodným výberom z tretích miest 
zo všetkých divízií športu/disciplín.
Tento postup zopakujte a podľa potreby doplňte každé miesto, až kým nebude 
kvóta naplnená.
Tieto postupy sa vzťahujú na individuálne a tímové športy vrátane unifikovaných 
športov.

Akreditovaným programom sa odporúča, aby vypracovali výberové kritériá pre 
trénerov na základe certifikácie, technického zázemia a praktických skúseností, ktoré 
zvýšia konkurenčnú skúsenosť športovcov Special Olympics. SOI má právo 
preskúmať schválené výnimky.

Dodržiavanie postupov 
Kritériá pre postup športovcov sú základnou súčasťou hnutia Special Olympics. Za 
mimoriadnych okolností, keď sa kritériá nedajú splniť, autorita môže požiadať o výnimku od 
zavedených postupov za predpokladu, že náhradné postupy výberu nie sú v rozpore so 
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14. Special Olympics UNIFIKOVANÉ ŠPORTY®
Unifikované športové modely

Special Olympics Unifikované Športy zahŕňajú tri inkluzívne športové modely, ktoré spájajú 
jednotlivcov s mentálnym postihnutím a bez neho. Sú to Súťažné Unifikované športy, Unifikované 
športy Rozvoj hráča a Rekreačné Unifikované športy. Vo všetkých troch sa športovci (jednotlivci s 
mentálnym postihnutím) a partneri (jednotlivci bez mentálneho postihnutia) zúčastňujú spolu ako 
spoluhráči. Zatiaľ čo všetky tri modely majú ako hlavný cieľ sociálne začlenenie, štruktúra a 
formát každého modelu sa líši. Bez ohľadu na model, tímy Unifikovaných športov by sa nikdy 
nemali skladať len z ľudí so zdravotným postihnutím. 
Súťažné Unifikované Športy 

Model Súťažné Unifikované športy kombinuje približne rovnaký počet športovcov Special 
Olympics (jednotlivcov s mentálnym postihnutím) a partnerov (jednotlivcov bez 
mentálneho postihnutia) ako spoluhráčov v športových tímoch na tréningoch a 
súťažiach. Všetci športovci a partneri tímu Súťažných Unifikovaných športov musia 
dosahovať potrebné športové schopnosti a taktiky, aby mohli súťažiť bez úprav 
súčasných oficiálnych športových pravidiel Special Olympics. Tím Unifikovaného športu 
je inkluzívny športový program s približne rovnakým počtom športovcov a partnerov. 
Športovci a partneri by mali byť podobných schopností a veku. Prispôsobenie úrovní 
športovcov a partnerov z pohľadu veku a schopností je definované na základe 
jednotlivých športov, ako je uvedené v tabuľke na konci tejto časti.
Nasledujúce dva modely, Unifikované športy Rozvoj hráča a Rekreačné Unifikované 
športy umožňujú úpravu oficiálnych športových pravidiel Special Olympics. Tieto modely 
sa nevykonávajú ako oficiálne disciplíny na medzinárodných, regionálnych a svetových 
hrách. Ďalšie pokyny pre tieto modely budú poskytnuté v Príručke Unifikovaných 
Športov.  

Unifikované športy Rozvoj hráča
Model Rozvoj hráča Unifikovaných športov kombinuje približne rovnaký počet Special 
Olympics športovcov (jednotlivci s mentálnym postihnutím) a partnerov (jednotlivci bez 
mentálneho postihnutia) ako spoluhráčov v športových tímoch na tréningoch a súťažiach. 
V modeli Unifikovaných športov Rozvoj hráča nie sú spoluhráči povinní mať podobné 
schopnosti. Hráči s vyššími schopnosťami napomáhajú spoluhráčom s nižšími

základným princípom pre postup športovcov.

Akreditované programy môžu požiadať o povolenie pridať dodatočné kritériá na postup 
založené na správaní, zdravotných alebo objektívnych aspektoch a/alebo odchýliť sa od 
týchto nasledujúcich postupov v dôsledku veľkosti alebo charakteru ich programu.
Žiadosti o výnimky od stanovených postupov musia byť predložené písomne nasledovne:

Na postup do mnohonárodných, regionálnych a svetových hier: Oddelenie SO- 
World Games zváži a následne schváli/neschváli všetky žiadosti.
Na postup na súťaže na alebo pod úrovňou programu: akreditovaný program 
zváži a schváli/neschváli všetky žiadosti. SOI má právo preskúmať schválené 
výnimky.
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schopnosťami rozvíjať zručnosti a taktiky daného športu a úspešne sa začleňovať 
do tímového prostredia. Vekové hranice športovcov a partnerov sú definované na 
základe jednotlivých športov, ako je uvedené v tabuľke na konci tejto časti. Tímy 
unifikovaných športov pre rozvoj hráča musia dodržiavať pravidlá Unifikovaných 
športov s výnimkou tých pravidiel, ktoré sa týkajú podobných schopností 
spoluhráčov. Úprava pravidiel by mala zabezpečiť zmysluplné zapojenie 
všetkých spoluhráčov. 

Rekreačné Unifikované športy 
Rekreačné Unifikované športy sú inkluzívne rekreačné športové akcie (tréningy 
alebo súťaže) pre športovcov Special Olympics a Unifikovaných partnerov. 
Disciplíny rekreačných Unifikovaných športov nemusia spĺňať minimálne 
požiadavky pre tréningy, súťaže a zostavu tímu ako pri modely Unifikovaných 
športov Rozvoj hráča a súťažných Unifikovaných športov, ale musia byť 
realizované programom Special Olympics alebo implementované v priamom 
partnerstve so Special Olympics programom. Tieto akcie sa môžu konať v školách, 
kluboch, komunitách a v iných súkromných alebo verejných organizáciách.
Minimálne 25% účastníkov akcie Rekreačných Unifikovaných športov by mali byť 
jednotlivci s mentálnym postihnutím a minimálne 25% by mali byť jednotlivci bez 
mentálneho postihnutia. Zvyšných 50% môžu tvoriť jednotlivci s mentálnym 
postihnutím a bez mentálneho postihnutia.

Súťažné pravidlá Unifikovaných športov 
Zdravie a bezpečnosť

Tréneri sú zodpovední za zdravie a bezpečnosť všetkých hráčov, čo je primárna a 
najvyššia priorita. Táto zodpovednosť by mala pomôcť trénerom pri výbere 
vhodných športovcov a partnerov do akéhokoľvek tímu Unifikovaných športov.
Treba sa pokúsiť, aby boli všetci spoluhráči čo najviac vyrovnaní, najmä v 
športoch, kde sú rozhodujúcimi faktormi sila, rýchlosť a veľkosť. Vyrovnané 
schopnosti znížia riziko zranenia a poskytnú zmysluplnejšie športové zážitky.

Zostavenie tímu 
Pre zlepšenie zážitku z Unifikovaných športov, športovci a partneri by mali byť 
podobných schopností a veku. 
Členovia tímu Unifikovaných športov by mali byť schopní preukázať základné 
schopnosti a stratégie daného športu.
Keďže existujú špecifické pravidlá, ktoré upravujú počet športovcov a partnerov 
Unifikovaných športov, ktorý sa vyžaduje počas súťaže, tréneri by mali 
udržiavať približne rovnaký počet športovcov a partnerov na súpiske (čo najviac 
k polovici celkového počtu účastníkov ako je možné). Tým sa zníži možnosť 
straty hry z dôvodu nesplnenia požadovaného pomeru v zostave a zvýši sa 
zážitok z Unifikovaných športov na tréningoch a súťažiach.

Správanie sa v súťaži
Všetky pravidlá a predpisy Special Olympics sa vzťahujú rovnako na športovcov a 
partnerov s nasledujúcou výnimkou: od partnerov sa vyžaduje, aby vyplnili 
žiadosť o partnerstvo v Unifikovaných športoch, ktorá zahŕňa zdravotnú históriu 
žiadateľa, vzdanie sa zodpovednosti a utajenia a súhlas na získavanie informácií.
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Unifikované športové súťaže sa riadia oficiálnymi športovými pravidlami Special 
Olympics.
Zmysluplné začlenenie je snahou optimalizovať účasť všetkých členov tímu 
(športovcov a partnerov) na základe zásady, že každý hráč by mal prispieť k 
úspechu tímu. Zostava ktoréhokoľvek družstva musí zahŕňať hráčov s potrebnými 
špecifickými športovými zručnosťami. Tímy by nemali zahŕňať hráčov, ktorí 
dominujú v hre a bránia iným spoluhráčom, aby prispeli k úspechu tímu, alebo 
predstavovali riziko pre zdravie a bezpečnosť na ihrisku. Povolením 
ktorémukoľvek hráčovi, aby dominoval v hre, značne obmedzí role a príležitosti 
iných hráčov. Týmto sa porušuje duch a zámer pravidiel a filozofie Unifikovaných 
športov Special Olympics a bude to riešené podľa noriem stanovených 
jednotlivými športovými pravidlami a nariadeniami.
Dôsledky za nedodržanie sú buď:

Špeciálne sankcie hráča (naviesť ho k  dobrovoľnej výmene, technický 
faul, varovanie, žltá karta, vylúčenie)
Tresty pre tím (strata hry, diskvalifikácia z turnaja)

Ak rozhodca rozhodne, že hráč dominuje v hre, musí hráča a / alebo trénera 
pokutovať.
Sankcie budú zahŕňať: varovanie hráča a / alebo trénera,  upomenutie hráča a / 
alebo trénera na nešportové správanie alebo opustenie hráča a / alebo trénera z hry. 
Určenie odborníka na Unifikované športy (technický delegát, monitorovateľ alebo 
manažér súťaže), ktorý podporuje rozhodcov a rieši problémy pri disciplínach a má 
konečné právo presadzovať zmysluplné začlenenie.
Tímy Unifikovaných športov musia byť zaradené do súťažných skupín s inými tímami 
Unifikovaných športov podľa schopností a veku v zmysle zavedených postupov pre 
divízie Special Olympics.
Oficiálne ceny súťažných Unifikovaných športov Special Olympics alebo ceny Special 
Olympics musia byť prezentované ako športovcom, tak partnerom v zmysle 
zavedených postupov pre divízie Special Olympics.

Súťažné Unifikované športy Special Olympics - špecifické parametre podľa druhu športov

Formát 
Podobný vek Podobné

schopnosti 

Pomer športovec-
partner súčasne na 

ihrisku počas súťaže

R= Požadované 
P = Preferované

# počet 
športovcov

# počet 
partnerov 

Tímové športy

Basketbal Tímová súťaž R R 3 2 

Kriket R R 6 5 

Futbal 5 na jednej strane R R 3 2 

R= Požadované 
P = Preferované

Tímová súťaž
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Futbal 7 na jednej strane R R 4 3 

Futbal 11 na jednej strane R R 6 5 

Hádzaná R R 4 3 

Softbal R R 5 5 

Volejbal R R 3 3 

Florbal R R 3 3 

Tímová súťaž

Tímová súťaž

Tímová súťaž

Tímová súťaž
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Formát 
Podobný vek Podobné 

schopnosti 

Pomer športovec-
partner súčasne na 

ihrisku počas súťaže

R= Požadované 
P = Preferované

R= Požadované 
P = Preferované

# počet 
športovcov

# počet 
partnerov

Individuálne športy
Atletika Štafety P P 2 2 
Bedminton Štvorhra/Zmiešaná P R 1 1 
Boccia Štvorhra P P 1 1 
Boccia Tím P P 2 2 

Bowling Štvorhra/Zmiešaná 
Štvorhra P P 1 1 

Bowling Tím P P 2 2 
Cyklistika Tandemový čas P P 1 1 

Golf Tímová hra P P 1 1 
Kanoistika K-2 Dvoj kajak P R 1 1 

Korčuľovanie na 
kolieskových korčuliach Páry / Tanečný tím P P 1 1 

Kolieskové korčuľovanie Štafety (4 osoby) P P 2 2 
Kolieskové korčuľovanie Štafety (2 osoby) P P 1 1 

Plachtenie Posádka troch osôb P P 2 1 

Stolný tenis Štvorhra/Zmiešaná 
Štvorhra P R 1 1 

Tenis Štvorhra/Zmiešaná 
Štvorhra P R 1 1 

Beh na 
lyžiach Štafety P P 2 2 

Krasokorčuľovanie Športové páry P R 1 1 
Krasokorčuľovanie Tanec na ľade P R 1 1 

Snežnice Štafety P P 2 2 
Rýchlostné korčuľovanie 

na krátke trate Štafety R R 2 2 

Plávanie Štafety P P 2 2 
Ďalšie informácie a podrobnosti o organizácií súťaže Unifikovaných športov nájdete v pravidlách 
Special Olympics pre jednotlivé športy.

15. TRÉNINGOVÝ PROGRAM MOTORICKÝCH AKTIVÍT (MATP)
Účel

Tréningový program motorických aktivít Special Olympics je určený pre športovcov s 
ťažkým intelektuálnym postihnutím, ktorí sa nemôžu zúčastniť na oficiálnych športových 
súťažiach Special Olympics kvôli ich schopnostiam a / alebo funkčným možnostiam. 
Tréningový program motorických aktivít je určený na prípravu športovcov s ťažkým
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intelektuálnym postihnutím vrátane športovcov so závažným telesným postihnutím, na 
špecifické športové aktivity vhodné pre ich schopnosti. Športovci so závažným 
postihnutím sú tí, ktorí potrebujú vysoko špecializované tréningové programy z dôvodu  
fyzických, duševných alebo emocionálnych problémov. Ako unikátny športový program, 
Tréningový program motorických aktivít nevylučuje žiadneho športovca. Je určený na 
poskytovanie individuálnych tréningových programov všetkým športovcom s ťažkým 
postihnutím. 

Program 

Aktivity 

Program poskytuje pre týchto účastníkov kompletné motorické aktivity a rekreačný 
tréningový program. MATP sa zameriava skôr na tréning a účasť ako na súťaž. Okrem 
toho, program poskytuje prostriedky pre športovcov, aby sa podieľali na vhodných 
rekreačných aktivitách prispôsobených ich schopnostiam.

Aktivity sa musia organizovať v súlade s Príručkou trénerstva MATP (MATP Coaching 
Guide), ktorá je k dispozícii na www.specialolympics.org

http://www.specialolympics.org/
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DODATOK A - VÝBORY PRE ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ A POSTUP 

A.1 - PORADNÝ VÝBOR PRE ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ
• Účelom Poradného výboru pre športové pravidlá (SRAC - Sports Rules Advisory Committee) je vykonávať 

priebežnú revíziu športových pravidiel a odporúčať SOI úpravy týkajúce sa športových pravidiel.
• Zloženie SRAC sa musí skladať z členov, ktorí sú športovými odborníkmi. Výkonných / národných 

riaditeľov akreditovaných programov alebo členov rady SOI. Členovia výboru sa vyberajú z akreditovaných 
programov z celého sveta a sú geograficky rozmanití s medzinárodnou pôsobnosťou, tak ako je to 
primerane možné.

• Rada SOI určuje veľkosť Poradného výboru pre športové pravidlá.
• SOI vymenuje všetkých členov Poradného výboru pre športové pravidlá. Tieto vymenovania vykoná 

výkonný riaditeľ SOI alebo jeho zástupca. Pri týchto stretnutiach môže SOI zvážiť odporúčania od 
akreditovaných programov alebo od iných osôb, ktoré sa zúčastňujú alebo sú pridružené k Special 
Olympics. Každý člen SRAC má funkčné obdobie štyri (4) roky. Členovia môžu byť opätovne vymenovaní 
na druhé funkčné obdobie. Výkonný riaditeľ spoločnosti SOI vymenuje náhradníka za každého člena 
výboru, ktorý nie je schopný alebo ochotný dokončiť štvorročné funkčné obdobie.

• SOI má právomoc rozšíriť akýkoľvek členský mandát o jeden rok s cieľom zabezpečiť členstvo vo vzťahu 
k ďalšiemu výmennému cyklu.

• Športové oddelenie SOI je zodpovedné za poskytovanie personálnej podpory Poradnému výboru a 
podvýborom pre športové pravidlá.

• Predseda a podpredseda, ktorí slúžia počas rovnakého volebného obdobia, sú volení na dvojročné 
obdobie. Predseda výboru SRAC dostane všetky návrhy týkajúce sa športových pravidiel; je zodpovedný 
za začatie všetkých činností výboru pri všetkých návrhoch; a vypracuje dvakrát ročne súhrnnú správu 
Poradného výboru pre športové pravidlá. 

B.2 - TÍMY ŠPORTOVÝCH ZDROJOV (SPORTS RESOURCE TEAMS - SRTs)
• Poradný výbor pre športové pravidlá využíva tímy športových zdrojov (SRT) na preskúmanie pravidiel 

týkajúcich sa každého oficiálneho a uznaného športu.
• Každý SRT podá svoje odporúčania SRAC.
• Hlavnými povinnosťami členov SRT vzťahujúce sa ku konkrétnemu športu sú:

o Prehodnotenie všetkých navrhovaných zmien pravidiel
o Poskytovanie príspevkov a usmernení pre SRAC týkajúcich sa navrhovaných zmien pravidiel
o Získavanie a pochopenie Special Olympics pravidiel a pravidiel Medzinárodnej federácie
o Zabezpečiť, aby športové pravidlá boli presne aplikované vo pri tvorbe všetkých špecifických 

zdrojoch športu 
o Spolupracovať s ostatnými členmi SRT s cieľom formulovať odporúčania pre SRAC 

C.3 – CELOSVETOVÁ PORADNÁ SKUPINA UNIFIKOVANÝCH  ŠPORTOV (GLOBAL UNIFIED SPORTS 
ADVISORY GROUP - GUSAG)

• Poradná skupina pre globálne Unifikované športy je zložená z členov, ktorí dobre chápu závery sociálnej 
inklúzie Unifikovaných športov.
o SRAC musí využívať GUSAG na preskúmanie návrhov modifikácií pravidiel Unifikovaných športov.
o GUSAG musí oznamovať svoje odporúčania pre SRAC.  

ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ ČLÁNOK I 
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• Povinnosti členov GUSAG zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:
o Preskúmanie všetkých zmien pravidiel Unifikovaných športov a odporúčania pre SRAC.
o Zabezpečenie, aby všetky pravidlá presne odrážali základné princípy Unifikovaných športov.

A.4 –  POSTUPY PRE PRIJATIE ŠPORTOVÝCH PRAVIDIEL SPECIAL OLYMPICS, ZMIEN, ÚPRAV A 
DEFINÍCIÍ

• Ktokoľvek v rámci Special Olympics môže predložiť návrhy poradenskému výboru pre športové pravidlá 
prostredníctvom športového oddelenia SOI, pokiaľ ide o nové pravidlá, zmeny, úpravy alebo zrušenia 
športových pravidiel.

• Kritériá pre hodnotenia návrhov na zmenu pravidiel:
o Nasledujúce kritériá sa použijú v procese hodnotenia rôznych návrhov na zmenu pravidiel

 Existujú nejaké vyjadrenia týkajúce sa tohto návrhu v pravidlách Medzinárodnej federácie /
Národných riadiacich orgánov / pravidiel iných športových federácií? Ak áno, uveďte 
podrobnosti alebo vyjadrenie.

 Má to vplyv na súčasne používané športové vybavenie?
 Uistite sa, že ide o návrh pravidiel a nie o problém s vedením súťaže alebo o problém s 

trénerskou príručkou.
 Existujú nejaké podporné údaje (štatistiky, vedecké štúdie atď.) týkajúce sa tohto návrhu?
 Bol tento návrh testovaný v teréne? Aké sú štatistické údaje alebo výsledky, ktoré by podporili 

návrh?
 Aký je vplyv na celosvetový športový rozvoj?
 Myslíte si, že návrh tohto pravidla, ako princíp alebo obdoba, by sa mohol uplatniť aj v iných 

športoch?
 Aký je vplyv tohto návrhu na rôzne úrovne športových organizácií, napr. na lokálnych, 

národných, regionálnych alebo svetových hrách?
 Má byť táto zmena vykonaná okamžite alebo neskôr z dôvodov, ktoré je potrebné vysvetliť?
 Aký bude vplyv na tréning, rozhodovanie a / alebo riadenie súťaže?
 Existujú nejaké vplyvy týkajúce sa zdravia a bezpečnosti?
 Dodržiava toto pravidlo základnú filozofiu Special Olympics?

o Programy musia byť informované o všetkých zmenách v športových pravidlách
o Všetky nové pravidlá, zmeny a doplnenia, úpravy alebo zrušenia športových pravidiel

nadobudnú účinnosť v mesiaci február
• Zhrnutie zmien sa uverejní so športovými pravidlami na adrese www.specialolympics.org 
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A.5 - OFICIÁLNY FORMULÁR NA NÁVRH ŠPORTOVÝCH PRAVIDIEL SPECIAL OLYMPICS, ZMIEN A ÚPRAV

FORMULÁR PRE NÁVRH ZMENY PRAVIDIEL SPECIAL OLYMPICS 

Názov športu ____________________ Dátum podania:  _____________________ 

Formulár zaslať na: Sports Rules Advisory Committee (SRAC) 
c/o Sports Department 
Special Olympics Inc. 
1133 19th Street, NW Washington, DC 20036 USA 

Strana číslo 
___________ 

Alebo e-mailom na: sportsrules@specialolympics.org 

Odkaz na pravidlo (t. j. cyklistika - oddiel E - pravidlá súťaže, 1.b.) 
_________________________________________________________ 

Znenie pravidla: 

Odporúčania: (Začiarknite políčko navrhovanej akcie) 
Odstrániť pravidlo
Pridať nové pravidlo
Upraviť znenie nasledovne: 

Dôvod navrhovanej zmeny pravidla: 

Bola táto zmena pravidla preverená testovaním / používaním? Ak áno, kde a s akým výsledkom?

Zmena pravidla odoslaná v mene Special Olympics programu: 
ÁNO 
NIE 

Ak ÁNO, uveďte názov Special Olympics Programu a formulár musí byť schválený oprávneným 
zástupcom programu (t. J. Športový riaditeľ, národný riaditeľ alebo predseda predstavenstva): 
Názov programu:  ____________________________________________________________

Návrh schválený (meno a pozícia): 

Mali by ste dokázať, ako bude mať váš návrh pozitívny vplyv na program Special Olympics alebo ako sa bude 
zaoberať otázkami zdravia a bezpečnosti. Toto je obzvlášť dôležité, ak váš návrh má významný charakter - 
napr. pridanie novej disciplíny v rámci športu. 

mailto:sportsrules@specialolympics.org
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Niektoré príklady menia SO pravidlá v súlade s pravidlami športovej federácie, poskytujúc ďalšiu 
zmysluplnú súťažnú príležitosť alebo prinášajú do športu nových športovcov.

Uveďte čo najviac podrobností o teste v teréne - kto bol zodpovedný za vykonanie testu, dĺžku testu, koľko 
športovcov bolo zapojených, či bol test na miestnej alebo programovej úrovni a ako boli výsledky testu 
vyhodnotené a ako podporili prípad navrhovanej zmeny.
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DODATOK B - MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE

Šport 

Alpské lyžovanie 

Atletika

Bedminton

Basketbal 

Boccia 

Bowling 

Beh na lyžiach

Federácie

Federation Internationale de Skie (FIS) Blochstrasse 2 
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE 
SWITZERLAND 
T: +41 33 / 2 44 61 61 
F: +41 33 / 2 44 61 71 
Internet:  www.fis-ski.com 

International Association of Athletics Federation (IAAF) 
17, rue Princesse Florestine 
B.P. 359 
98007 MONACO CEDEX MONACO 
T: +377 / 93 10 88 88 
F: +377 / 93 15 95 15 
Internet:  www.iaaf.org 

Badminton World Federation (BWF) Stadium Badminton Kuala Lumpur 
Batu 31/2 — Jalan Cheras 
MY-56000 KUALA LUMPUR Malaysia 
T: +60 3 / 92 83 71 55 
F: +60 3 / 92 84 71 55 
Internet:  www.internationalbadminton.org 

Federation Internationale de Basketbal (FIBA) 
8 Chemin de Blandonnet 
1214 VERNIER / GENEVE SWITZERLAND 
T: +41 22 / 545 00 00 
F: +41 22 / 545 00 99 
Internet:  www.fiba.com 

Special Olympics, Inc. (SOI) 
1133 19th Street, NW, Washington, DC 20036 USA 
T: +1 202 628-3630 
F: +1 202 824-0200 
Internet:  www.specialolympics.org 

World Bowling  
Tulpanvägen 1117674 
Järfälla, Sweden 
T: +46 8 583 502 12 
T: +46 708 751 987 
Internet:  www.worldbowling.com 

Federation Internationale de Skie (FIS) Blochstrasse 2 
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE SWITZERLAND 

http://www.fis-ski.com/
http://www.iaaf.org/
http://www.internationalbadminton.org/
http://www.fiba.com/
http://www.specialolympics.org/
http://www.worldbowling.com/
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Kriket

Cyklistika

Jazdectvo

Krasokorčuľovanie

Florbal

Hokejbal

Futbal

T: +41 33 / 2 44 61 61 
F: +41 33 / 2 44 61 71 
Internet:  www.fis-ski.com 

International Cricket Council (ICC) Al Thuraya Tower 1 
Dubai Media City - PO Box 500070 
DUBAI 
United Arab Emirates 
T: +971 4 / 3688088 
F: +971 4 / 3688080 
Internet:  www.icc-cricket.com 

Union Cycliste Internationale (UCI) CH-1860 AIGLE 
SWITZERLAND 
T: +41 24 / 468 58 11 
F: +41 24 / 468 58 12 
Internet:  www.uci.ch 

Federation Equestre Internationale (FEI) Avenue Mon-Repos 24 
Case Postale 157 
1000 LAUSANNE 5 
SWITZERLAND 
T: +41 21 / 310 47 47 
F: +41 21 / 310 47 60 
Internet:  www.horsesport.org 

International Skating Union (ISU) Chemin de Primerose 2 1007 
LAUSANNE SWITZERLAND 
T: +41 21 / 612 66 66 
F: +41 21 / 612 66 77 
Internet:  www.isu.org 

International Floorball Federation (IFF) Alakiventie 2, 
00920 HELSINKI FINLAND 
T: +358-9 454 214 25 
Internet:  www.floorball.org 

Special Olympics, Inc. (SOI) 
1133 19th Street, NW, Washington, DC 20036 USA 
T: +1 202 628-3630 
F: +1 202 824-0200 
Internet:  www.specialolympics.org 

Federation Internationale de Football Association (FIFA) 
Case Postale 85 
8030 ZURICH  
SWITZERLAND 
T: +41 43 / 222 7777 
F: +41 43 / 222 7878 
Internet:  www.fifa.org 

http://www.fis-ski.com/
http://www.icc-cricket.com/
http://www.uci.ch/
http://www.horsesport.org/
http://www.isu.org/
http://www.floorball.org/
http://www.specialolympics.org/
http://www.fifa.org/
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Golf 

Gymnastika 

Hádzaná

Džudo 

Kanoistika

Vzpieranie

Kolieskové korčuľovanie

Royal Ancient Golf Club of St. Andrew’s (R&A) 
St. Andrews 
Fife 
United Kingdom KY16 9JD T: +44-33-47-2112 
F: +44-33-47-7580 
Internet:  www.randa.org 

Federation Internationale de Gymnastique (FIG) 
Rue des Oeuches 10 
Case postal 359 
2740 MOUTIER 1 
SWITZERLAND 
T: +41 32 / 494 64 10 
F: +41 32 / 494 64 19 
Internet:  www.fig-gymnastics.org 

Federation Internationale de Handball (IHF) 
Case Postale 312 
4020 Bale, Switzerland 
T: +41 61 272-1300 
F: +41 61 272-1344 
Internet:  www.ihf.info 

International Judo Federation (IJF) 
33rd Fl. Doosan Tower 
18-12 Ulchi-Ro, 1KA, Chung-Ku
100 – 730 SEOUL KOREA
T: +82 2 / 3398 1017-9
F: +82 2 / 3398 1020
Internet:  www.ijf.org

International Canoe Federation (ICF) C/ Antracita 7, 4th floor 
28045 MADRID 
SPAIN 
T: +34-91 506 11 50 
F: +34-91 506 11 55 
Internet:  www.canoeicf.com 

International Powerlifting Federation (IPF) 
Lerchenauer Str. 124a 
80809 MUNICH GERMANY 
T: +49 89/ 351 3916 
F: +49 89/ 357 32243 
Internet:  www.powerlifting-ipf.com 

Federation Internationale de Roller Skating (FIRS) 
c/o FIHP 
Viale Tiziano 74 
00196 ROME ITALY 
T: +39 06 / 3685 8543 

http://www.randa.org/
http://www.fig-gymnastics.org/
http://www.ihf.info/
http://www.ijf.org/
http://www.canoeicf.com/
http://www.powerlifting-ipf.com/


ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ ČLÁNOK I 

VERZIA: jún 2016
© Special Olympics, Inc., 2016

Všetky práva vyhradené 

33 

Plachtenie

Snowboarding 

Snežnice

Softbal 

Rýchlostné korčuľovanie na 
krátke trate 

Plávanie
Plávanie na otvorenej vode

Stolný tenis

F: +39 06 / 3685 8211 
Internet:  www.rollersports.org 

International Sailing Federation (ISAF)  
Ariadne House Town Quay 
SO14 2AQ SOUTHAMPTON, Hants. UK 
T: +44 2380 / 635 111 
F: +44 2380 / 635 789 
Internet:  www.sailing.org 

Federation Internationale de Skie (FIS) 
Blochstrasse 2 
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE 
SWITZERLAND 
T: +41 33 / 2 44 61 61 
F: +41 33 / 2 44 61 71 
Internet:  www.fis-ski.com 

Special Olympics Inc. (SOI) 
1133 19th St. NW Washington, DC 20036 
USA T: +1 202 628-3630 
F: +1 202 824-0200 
Internet:  www.specialolympics.org 

International Softball Federation (ISF) 
1900 S. Park Road 
33563 PLANT CITY (FL) USA 
T: +1 813 / 864 0100 
F: +1 813 / 864 0105 
Internet:  www.internationalsoftball.com 

International Skating Union (ISU) 
Chemin de Primerose 2 
1007 LAUSANNE SWITZERLAND 
T: +41 21 / 612 66 66 
F: +41 21 / 612 66 77 
Internet:  www.isu.org 

Fédération Internationale de Natation (FINA) 
Avenue de l’Avant-Poste 4 
1005 LAUSANNE 
SWITZERLAND 
T: +41 21 / 310 47 10 
F: +41 21 / 312 66 10 
Internet:  www.fina.org 

International Table Tennis Federation (ITTF) 
Chemin de la Roche 11 
1020 RENENS SWITZERLAND 
T: +41 21 / 340 70 90 

http://www.rollersports.org/
http://www.sailing.org/
http://www.fis-ski.com/
http://www.specialolympics.org/
http://www.internationalsoftball.com/
http://www.isu.org/
http://www.fina.org/
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Tenis 

Volejbal

F: +41 21 / 340 70 99 
Internet:  www.ittf.com 

International Tennis Federation (ITF) 
Bank Lane 
Roehampton 
SW15 5XZ LONDON UK 
T: +44 20 / 88 78 64 64 
F: +44 20 / 88 78 77 99 
Internet:  www.itftennis.com 

Federation Internationale de Volleyball 
(FIVB) Château Les Tourelles" 
Ch. Edouard-Sandoz 2-41006  
LAUSANNE SWITZERLAND 
T: +41 21 / 345 35 35 
F: +41 21 / 345 35 45 
Internet:  www.fivb.org 

DODATOK C - OPRÁVNENOSŤ 
Ďalšie informácie nájdete v kapitole Všeobecné pravidlá 2.01

DODATOK D - SĽUBY A KÓDEXY SPRÁVANIA
SĽUB ŠPORTOVCA
"Dovoľte mi vyhrať. Ale ak nemôžem vyhrať, nechajte ma sa o to pokúsiť." 

SĽUB TRÉNERA 
"V mene všetkých trénerov a v športovom duchu sľubujem, že budeme konať profesionálne, rešpektovať 
ostatných a pre všetkých zabezpečíme pozitívny zážitok. Sľubujem, že poskytneme kvalitné športové a 
tréningové príležitosti v bezpečnom prostredí pre všetkých športovcov. "

SĽUB ROZHODCU
"V mene všetkých rozhodcov a činiteľov sľubujem, že na týchto olympijských hrách splníme nám uložené 
úlohy so všetkou nestrannosťou, s úctou k pravidlám a verní zásadám športového ducha.” 

KÓDEXY SPRÁVANIA ŠPORTOVCA A UNIFIKOVANÉHO PARTNERA SPECIAL OLYMPICS 
Special Olympics sa zaviazalo k najvyšším športovým ideálom a očakáva, že všetci športovci budú ctiť šport 
a Special Olympics. Všetci športovci Special Olympics a unifikovaní partneri súhlasia s nasledujúcim 
kódexom:

ŠPORTOVÉ SPRÁVANIE
 Budem správať športovo.
 Budem sa správať s rešpektom voči sebe, mojim trénerom, môjmu tímu a Special Olympics. 

Nebudem používať neslušný jazyk.
 Nebudem sa vyjadrovať vulgárne a urážlivo voči iným osobám.
 Nepoužijem fyzické násilie proti iným športovcom, trénerom, dobrovoľníkom alebo zamestnancom. 
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TRÉNING A SÚŤAŽ

 Budem pravidelne trénovať
 Budem sa učiť a dodržiavať pravidlá svojho športu.
 Budem počúvať mojich trénerov a rozhodcov a klásť im otázky, ak niečomu nerozumiem. Vždy vynaložím

čo najväčšie úsilie počas tréningu, rozdeľovacích kôl a súťaží.
 V vstupných súťažiach sa nebudem zaostávať, len aby som sa dostal do finále v ľahšej skupine.

ZODPOVEDNOSŤ ZA MOJE ČINY

 Nebudem sa nevhodne alebo nežiaduco fyzicky, slovne alebo sexuálne povyšovať nad ostatných.
 Nebudem fajčiť v nefajčiarskych priestoroch.
 Nebudem piť alkohol ani požívať nelegálne drogy na akciách Special Olympics. Nebudem brať žiadne 

nelegálne podporné látky za účelom zlepšenia mojej výkonnosti.
 Budem dodržiavať všetky zákony a pravidlá Special Olympics, Medzinárodnej federácie a Národnej 

Federácie / pravidlá Riadiaceho orgánu môjho športu (športov).
 Rozumiem, že ak sa nebudem držať tohto Kódexu správania, budem čeliť mnohým následkom od môjho 

Programu alebo GOC pre svetové hry až po alebo vrátane nepovolenia súťažiť.  

KÓDEX SPRÁVANIA TRÉNERA SPECIAL OLYMPICS

Special Olympics sa zaviazalo k najvyšším športovým ideálom a očakáva, že všetci tréneri budú ctiť Šport a 
Special Olympics. Všetci tréneri Special Olympics súhlasia s dodržiavaním nasledujúceho kódexu:

ÚCTA K OSTATNÝM

 Budem rešpektovať práva, dôstojnosť a hodnotu športovcov, unifikovaných partnerov, trénerov, iných
dobrovoľníkov, priateľov a divákov v Special Olympics.

 Budem sa starať o všetkých rovnako bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo alebo schopnosti.
Budem pozitívnym vzorom pre športovcov a unifikovaných partnerov, ktorých trénujem.

ZAŽIŤ POZITIVNÚ SKÚSENOSŤ

 Uistím sa, že pre každý športovec, ktorého trénujem, bude mať pozitívnu skúsenosť z účasti na hrách Special 
Olympics. Budem rešpektovať talent, vývojovú fázu a ciele každého športovca.

 Zabezpečím, aby každý športovec súťažil v disciplínach, ktoré sú výzvou pre potenciál športovca a sú vhodné 
pre schopnosti športovca.

 Budem spravodlivý, úprimný a čestný k športovcom a budem komunikovať so športovcami jednoducho, 
jasnou rečou.

 Zabezpečím, aby boli poskytnuté presné výsledky pri zápise športovca na každú disciplínu.
 Každého športovca usmerním, aby súťažil s najväčším úsilím na všetkých vstupných súťažiach a finále

v súlade s oficiálnymi športovými pravidlami Special Olympics. 

KONAŤ PROFESIONÁLNE A PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE ČINY 

 Moje vyjadrovanie, spôsoby, dochvíľnosť, príprava a prezentácia budú preukazovať vysoké štandardy.
 Budem prejavovať úctu, rešpekt, dôstojnosť a profesionalitu všetkým zainteresovaným v športe (športovci, 

tréneri, súperi, rozhodcovia, činitelia, rodičia, diváci, médiá atď.). 
 Budem podporovať športovcov, aby preukazovali rovnaké vlastnosti.
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 Nebudem piť alkohol, fajčiť ani užívať zakázané látky, pokiaľ zastupujem Special Olympics na 
tréningoch alebo súťažiach.

 Zdržím sa akejkoľvek formy osobného zneužívania voči športovcom a iným vrátane verbálneho, 
fyzického a emočného zneužívania.

 Budem dávať pozor na akékoľvek formy zneužívania z iných zdrojov zameraných na športovcov v 
mojej starostlivosti. 

KVALITNÉ SLUŽBY PRE ŠPORTOVCOV
 Budem sa snažiť o neustále zlepšovanie prostredníctvom hodnotenia výkonnosti a priebežného 

trénerského vzdelávania. Budem mať vedomosti o športových pravidlách a zručnostiach športu (ov) ktorý 
trénujem.

 Poskytnem plán tréningového programu.
 Budem mať kópie lekárskej, tréningovej a súťažnej evidencie pre každého športovca, ktorého trénujem.
 Budem dodržiavať pravidlá Special Olympics, Medzinárodnej federácie a Národnej federácie / 

Riadiaceho orgánu môjho športu (ov).  

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ŠPORTOVCOV
 Zabezpečím, aby boli vybavenia a priestory bezpečné.
 Zabezpečím, aby boli vybavenia, pravidlá, tréningy a prostredie vhodné pre vek a schopnosti športovcov.
 Prehodnotím každú lekársku správu športovca a oboznámim sa s akýmikoľvek obmedzeniami športovca 

zaznamenaných v tejto správe.
 Podporím športovcov, aby vyhľadali lekársku pomoc v prípade potreby.
 Budem sa zaujímať a podporovať chorých a zranených športovcov.
 Umožním následnú účasť na tréningu a súťaži len ak je to vhodné.
 Chápem, že ak poruším tento Kódex správania, budem čeliť  radu dôsledkov, a to vrátane aj nemožnosti 

trénovania pre Special Olympics.  

KÓDEX SPRÁVANIA ROZHODCU SPECIAL OLYMPICS

 Special Olympics sa zaviazalo k najvyšším športovým ideálom a očakáva, že všetci športoví predstavitelia 
budú ctiť Šport a Special Olympics. Všetci športoví rozhodcovia Special Olympics súhlasia s dodržiavaním 
nasledujúceho kódexu:
o Dôkladne si uvedomujem koncepciu, predpisy a športové pravidlá Special Olympics. Budem si plniť 

svoje povinnosti seriózne, spravodlivo, úprimne a presne.
o Budem spravodlivý, disciplinovaný a nestranný a budem dodržiavať princípy.
o Budem dôrazný, dôstojne oblečený, starostlivo upravený a zdržím sa fajčenia v mieste súťaže a 

konzumácie alkoholu počas hier.
o Všetkým športovcom dám rovnakú príležitosť a umožním im si vybudovať si fyzickú kondíciu, prežiť 

radosť a podporím vytváranie priateľstiev prostredníctvom účasti na športových podujatiach.
o Nebudem diskriminovať športovcov kvôli ich telesnému postihnutiu. Budem chrániť ich súkromie a 

rešpektovať práva športovcov.
o Budem podporovať športovcov počas súťaže, zabezpečím im bezpečnosť a budem správať v súlade s 

duchom hier.
o Budem rešpektovať trénerov, zamestnancov, publikum a členov rodiny.  

DOPLNOK E - ÚČASŤ JEDNOTLIVCOV, KTORÍ TRPIA KOMPRESIOU MIECHY ALEBO ATLANTO-AXIÁLNOU 
NESTABILITOU

Poranenie miechy
Poranenie miechy je zriedkavé, ale je zničujúcou udalosťou v športovom prostredí. Niektoré poranenia 
miechy sa vyskytujú u zdravých ľudí, ktorí netrpia žiadnymi predchádzajúcimi rizikovými faktormi. 
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Niektorí športovci však môžu už mať existujúce príznaky a symptómy kompresie miechy. Kompresia miechy 
znamená, že kosť chrbtice pevne tlačí na miechu. Bolo preukázané, že pohybom alebo nárazom v športovom 
prostredí môže dôjsť ku zraneniu alebo prerušeniu miechy. Z tohto dôvodu je dôležité identifikovať športovcov, 
ktorí majú príznaky a symptómy kompresie miechy. 

Najznámejším typom kompresie miechy u športovcov Special Olympics je symptomatická Atlanto-axiálna 
nestabilita (AAI). AAI sa často vyskytuje u športovcov s Downovým syndrómom. Približne 1,5% športovcov s 
Downovým syndrómom bude mať neurologické príznaky kompresie miechy alebo Atlanto-axiálnej nestability.

Kompresia miechy sa môže vyskytnúť na úrovni ktoréhokoľvek stavca a nie len u ľudí s Downovým 
syndrómom. Príznaky kompresie miechy sa musia posudzovať dôkladne, pretože liečba kompresie môže 
športovca ochrániť pred trvalým alebo zničujúcim zranením. Niektoré z príznakov kompresie miechy sú:

 Porucha citlivosti alebo jej úplná strata v dlaniach, chodidlách, rukách alebo nohách
 Slabosť v dlaniach, chodidlách, rukách alebo nohách
 Zmena stereotypu chôdze
 Zmeny v koordinácií pohybov
 Spasticita neprehľadná a stuhnutosť, tendencia ku kŕčom
 Paralýza - neschopnosť pohybu
 Porucha vyprázdňovania čriev alebo močového mechúra
 Padanie hlavy - neschopnosť udržať ju vztýčenú
 Pálivé bolesti, ihličky alebo zaseknutie nervov v rukách, krku, v dlaniach alebo v chrbte. 

Ak sa vyskytne niektorý z týchto príznakov obzvlášť ak sa objaví prvýkrát, športovec môže byť vystavený 
bezprostrednému riziku poranenia miechy. Všetka športová činnosť by sa mala ukončiť a okamžite treba 
kontaktovať lekára s cieľom vyšetriť športovca a vylúčiť potenciálne riziko, eventuálne začať liečiť podstatný 
problém s kostným krytom mieštneho kanála. Viac informácií nájdete v časti všeobecných pravidiel nižšie. 

Prevzaté z bodu 2.02 (g) Všeobecných pravidiel 
Účasť jednotlivcov, ktorí majú príznaky kompresie miechy, vrátane symptomatickej Atlanto-axiálnej 
nestability

Stlačenie miechy na úrovni akéhokoľvek stavca, zahŕňa aj úrovne krčných stavcov C-1 a C-2, známe ako 
Atlanto-axiálna nestabilita (AAI), môže vystaviť jednotlivcov možnému poraneniu, ak sa zúčastňujú na aktivitách 
vyžadujúcich výrazný pohyb segmentov poškodenej chrbtice. Výsledkom nadmerných pohybov poškodených 
segmentov chrbtice alebo radikálne hnutie krku alebo hornej chrbtice môže spôsobiť vážne zranenie.  
Akreditované programy musia prijať nasledujúce opatrenia pred akceptovaním športovcov, ktorí počas klinického 
vyšetrenia preukazujú známky a príznaky útlaku miechy a / alebo symptomatickej AAI,  pre účasť na určitých 
fyzických aktivitách:

(1) Určenie symptómov. Všetci športovci, ak podstúpia štandardnú pred-súťažnú fyzickú prehliadku uvedenú 
v tomto článku 2, musia byť vyšetrení odborníkmi z oblasti lekárskeho odboru na symptómy nepriaznivých 
neurologických účinkov vrátane tých, ktoré by mohli vyplynúť z kompresie miechy alebo symptomatickej AAI. 
Také príznaky môžu zahŕňať: významnú bolesť krku, radikálnu bolesť (lokalizovanú neurologickú bolesť), 
slabosť, necitlivosť, spasticitu (nezvyčajná "tesnosť" určitých svalov) alebo zmena svalového tonusu, ťažkosti s 
chôdzou, hyperreflexia (vysoko reaktívne hlboké šľachy), zmeny funkcie čriev alebo močového mechúra alebo 
iných znakov alebo príznakov myelopatie (poranenia miechy).

(2) Prítomnosť príznakov. Ak licencovaný lekár potvrdil v rámci lekárskeho vyšetrenia športovca symptomatickú 
kompresiu miechy a / alebo symptomatickú AAI , takýto športovec sa môže zúčastniť Special Olympics športu
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podľa svojho výberu len vtedy, ak športovec podstúpil dôkladné neurologické vyšetrenie u lekára 
kvalifikovaného na takéto diagnózy, ktorý potvrdil, že sa športovec môže zúčastniť a ak športovec alebo 
rodič alebo opatrovník neplnoletého športovca podpísal informovaný súhlas s uvedením, že bol 
informovaný o zisteniach a rozhodnutiach lekára. Vyhlásenia a osvedčenia požadované v tejto pod-časti 
sa zdokumentujú a poskytnú sa akreditovaným programom pomocou štandardizovaného formulára 
schváleného SOI pod názvom "Osobitné uvoľnenie pre športovcov so symptomatickou kompresiou 
miechy a / alebo symptomatickou Atlanto-axiálnou nestabilitou" a pomocou akejkoľvek revízie tohto 
formuláru schválenej SOI ("Osobitné uvoľnenie týkajúce sa kompresie miechy a / alebo 
symptomatickej Atlanto-axiálnej nestability").
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