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1. OFICIÁLNE PRAVIDLÁ
Oficiálnymi športovými pravidlami Špeciálnych olympiád pre plávanie sa riadia všetky súťaže Špeciálnych 
olympiád. Špeciálne olympiády, ako medzinárodný športový program, vytvoril tieto pravidlá na základe 
Fédération Internationale de Natation (FINA) pravidiel pre plávanie, ktoré nájdete na  http://www.fina.org/. 
Pravidlá FINA, alebo National Governing Body (NGB) sa uplatňujú s výnimkou v prípade, že sú v rozpore s 
oficiálnymi športovými pravidlami Špeciálnych olympiád pre plávanie alebo článku I. V takýchto prípadoch sa 
uplatňujú oficiálne športové pravidlá Špeciálnych olympiád pre plávanie.
Športovec s Downovým syndrómom, ktorý bol diagnostikovaný Atlantoaxiálnou subluxáciou, by sa nemal 
zúčastňovať motýlkárskych disciplín, individuálnych štafetových disciplín, štartov z blokov, alebo skokov do 
vody.
Viac informácií nájdete v článku 1, http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/ARTICLE-1-CLANOK-1.pdf, 
ktoré sa týkajú kódexov správania, štandardov odbornej prípravy, zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, 
rozdelenia, ocenenia, kritérií na postup do vyššej úrovne súťaže a unifikovaných športov.

2. OFICIÁLNE DISCIPLÍNY
Široká škála disciplín, vrátane základných disciplín, individuálnych disciplín a štafetových disciplín, je určená na 
to, aby ponúkala športové možnosti pre športovcov všetkých schopností. Športové 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.
Nasleduje zoznam oficiálnych disciplín, ktoré sú k dispozícii na hrách Špeciálnych olympiád.

Základné disciplíny 
15m Chôdza
15m Splývanie
15m Plávanie s doskou 
25m Splývanie
15m Asistované plávanie 
15m Neasistované plávanie 
25m Asistované plávanie

Individuálne disciplíny 
25m  Voľný spôsob
50m  Voľný spôsob
100m  Voľný spôsob
200m  Voľný spôsob
400m  Voľný spôsob
800m  Voľný spôsob
1500m  Voľný spôsob
25m  Znak
50m  Znak 
100m  Znak
200m Znak 
25m  Prsia 
50m  Prsia 
100m Prsia 

http://www.fina.org/
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1.pdf
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1.pdf
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200m Prsia
25m Motýlik
50m Motýlik
100m Motýlik
200m Motýlik
100m Individuálne polohové preteky 
200m Individuálne polohové preteky 
400m  Individuálne polohové preteky 

Štafetové disciplíny 
4 x 25m      Štafeta voľný spôsob
4 x 50m      Štafeta voľný spôsob 
4 x 100m    Štafeta voľný spôsob 
4 x 200m    Štafeta voľný spôsob 
4 x 25m      Štafeta polohové preteky
4 x 50m      Štafeta polohové preteky 
4 x 100m    Štafeta polohové preteky 
4 x 25m      Unifikovaná športová štafeta voľný spôsob 
4 x 50m      Unifikovaná športová štafeta voľný spôsob 
4 x 100m    Unifikovaná športová štafeta voľný spôsob 
4 x 200m    Unifikovaná športová štafeta voľný spôsob 
4 x 25m      Unifikovaná športová štafeta polohové preteky 
4 x 50m      Unifikovaná športová štafeta polohové preteky 
4 x 100m    Unifikovaná športová štafeta polohové preteky

3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Technické pravidlá súťaže sú uvedené v pravidlách FINA, ktoré sa nachádzajú na  http://www.fina.org/. 
Športové programy hier Špeciálnych olympiád môžu nahradiť miestne pravidlá NGB. Pravidlá FINA sa 
budú používať pre  všetky viac-programové podujatia. Výnimky z týchto pravidiel sú uvedené nižšie.

Všetky disciplíny 
Hlavný rozhodca v spolupráci s riaditeľom pretekov majú právo upraviť v individuálnych 
prípadoch tieto pravidlá, aby zabezpečili bezpečnosť a pohodu pretekárov. Hlavný rozhodca 
môže kedykoľvek zasiahnuť do priebehu súťaže tak, aby zabezpečil ich dodržiavanie a 
rozhoduje o všetkých otázkach, námietkach a situáciách vzťahujúcich sa k priebehu súťaže.
Hlavný rozhodca má plnú kontrolu a právomoc nad všetkými rozhodcami, informuje ich o 
rozpise a poučí ich o všetkých ustanoveniach Špeciálnych olympiád, alebo predpisoch, 
platných pre súťaž ním riadenú. Riadi sa všetkými pravidlami a rozhodnutiami oficiálnych 
športových pravidiel Špeciálnych olympiád a pravidiel FINA a rozhoduje o všetkých otázkach, 
týkajúcich sa vlastného priebehu súťaže, ktorých konečné riešenia nie sú upravené týmito 
pravidlami.
Postavenie sa na dno bazénu v disciplínach voľného spôsobu alebo počas voľného spôsobu 
v disciplínach polohových pretekov je povolené, pretekár však nesmie chodiť po dne. 
Postavenie sa na dno bazénu je povolené v disciplínach splývania, pri asistovaných 
disciplínach a v neasistovanej disciplíne na 15m za účelom odpočinku. Chôdza alebo 
skákanie na dne má za následok diskvalifikáciu súťažiaceho. Toto pravidlo sa nevzťahuje na 
disciplínu chôdze na 15 m.
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Plavci, ktorí majú sluchové alebo zrakové postihnutie sa môžu pri registrácií uchádzať o výnimku 
“A”, ktorá im povoľuje mať prítomného asistenta počas štartu. Zrakovo postihnutí športovci sa 
môžu uchádzať aj o výnimku “T”, povoľujúcu asistenta na potľapkanie pre povel štartu.
Pretekár počas preteku nesmie používať, alebo mať na sebe akúkoľvek výbavu, ktorá mu môže 
pomôcť v rýchlosti, nadnášaní alebo vytrvalosti (s výnimkou disciplín splývania), ako sú (rukavice 
s blanou, krátke a dlhé plutvy atď.). Je povolené používať plavecké okuliare. 
Plavcom je umožnené na požiadanie pomôcť z vody. Štart môže byť zo štartovacieho bloku, vedľa 
štartovacieho bloku, alebo z vody. Pri štarte z vody musí športovec umiestniť jednu ruku na stenu 
bazéna, alebo držať štartovací blok jednou rukou. Pri štarte znakárskych disciplín musia byť 
použité obe ruky.

Športové vybavenie
Plavky musia byť v súlade so súčasnými pravidlami FINA. Výnimku môže udeliť Technický 
delegát / Hlavný rozhodca / Riaditeľ pretekov z dôvodu lekárskeho, kultúrneho, náboženského, 
alebo z dôvodu zdržanlivého správania. Tieto výnimky by mali umožňovať mužským a ženským 
plavcom pokryť väčšiu časť / časti tela, ale všetky plavky musia byť vyrobené z textilného 
materiálu.
Pri súťažiach musia byť všetky žiadosti o výnimku z pravidla FINA o plavkách predložené pri 
registrácii plavcov na súťaž. Odporúča sa, aby v súlade s pravidlami FINA boli značené vodiace 
pruhy, ktoré sú umiestnené na dne bazéna. 
Časomerné zariadenie: stopky, elektronické časomerné zariadenie, dotykové podložky. Ak nie je k 
dispozícii elektronické časomerné zariadenie a sú priradení 3 časomerači na dráhu, potom sa 
nevyžadujú žiadni cieľoví rozhodcovia. V takomto prípade bude plavcov oficiálny čas a miesto 
odobraté zo zaznamenaných časov. Ak nie sú k dispozícii elektronické časomerné zariadenia 
schválené FINA, odporúča sa uplatniť pravidlá FINA týkajúce sa riadenia súťaží a časomeračov.
Zástavky by mali byť umiestnené vo  vzdialenosti 5 metrov od oboch čelných stien bazénu, aby 
bolo možné určiť vzdialenosť od cieľa, najmä keď sa jedná o znakárske disciplíny. Zástavky sa 
nemôžu odstraňovať počas súťaží, alebo tréningov.
V prípade disciplín splývania je každý športovec zodpovedný za svoje vlastné pomôcky na 
splývanie. Pomôcky musia obkolesovať telo tak, že ak by sa pretekár nebol schopný držať 
pomôcky, pomôcka ho stále udrží hlavou nad hladinou. (Pomôcky na splývanie, ako sú plavecké 
kolesá alebo rukávniky, nie sú za žiadnych okolností akceptovateľné).
Pri disciplínach 400 m a viac sa ukazujú tabuľky s číslami, ktoré informujú pretekára, koľko dĺžok 
mu ostáva do cieľa. 

Štafetové disciplíny
V každom štafetovom družstve musia byť štyria pretekári.
Každý plavec pláva jednu štvrtinu vzdialenosti z celkového štafetového úseku. Žiaden plavec 
nesmie plávať viac, ako jeden úsek štafety.
Štafetové družstvo, v ktorom je mix mužských a ženských plavcov musí súťažiť ako mužská 
štafeta. 
Pretekár, ktorý doplával svoj úsek v štafete, musí urýchlene opustiť bazén. Pretekári, ktorí 
nemôžu okamžite opustiť vodu, môžu zostať v dráhe, kým sa nedoplávajú všetky úseky štafety, 
pokiaľ neprekážajú ostatným plavcom, alebo časomernému zariadeniu.
Plavec zostávajúci vo vode sa musí odsunúť od steny bazéna k lanu dráhy, pričom, ale nesmie 
brániť plavcovi v inej dráhe. Ak prekáža plavcovi v inej dráhe, štafetové družstvo bude 
diskvalifikované.
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Disciplíny chôdze a splývania
Nastavenie

Pravidlá

V priebehu súťaže musí byť jeden dozor pre každých dvoch plavcov.
Štartovacia čiara musí byť označená príslušnou vzdialenosťou od cieľa.
Hĺbka bazéna by nemala byť väčšia ako 1 meter (hĺbka 3,5 stopy) pre disciplíny chôdze.
Je dovolené, aby plavci, ktorí majú epilepsiu, mali na sebe zariadenie, ktoré v prípade 
záchvatu diskrétne upozorní záchranára. Je lepšie, aby na všetkých súťažiach bol 
prítomný certifikovaný plavecký rozhodcovský zbor (vrátane rozhodcu, časomeračov a 
porotcov).

V prípade chodeckých disciplín, sa plavec musí dotýkať vždy aspoň jednou nohou dna 
bazéna.
Žiadna výbava na splývanie nie je povolená pre žiadne disciplíny, okrem určených 
disciplín splývania.

Neasistované plávanie
Športovci musia preplávať celú vzdialenosť bez fyzickej pomoci.
Organizátori súťaže pri týchto disciplínach môžu povoliť trénerom slovné povzbudzovanie  
a/alebo usmerňovanie z kraja bazéna.
15m Plávanie s doskou 

Pravidlá súťaže
Štart - Plavec musí byť vo vode s jednou rukou umiestnenou tak, že sa 
dotýka steny bazéna, alebo oboma rukami drží dosku, pričom plavec je 
otočený chrbtom k štartovacej stene.
Preteky - Obidve ruky musia byť neustále na doske. Plavec môže plávať 
v polohe na bruchu alebo na chrbte. Zdvíhanie ramien nie je povolené. 
Postavenie sa na dno bazénu z dôvodu odpočinku je povolené, pretekár 
však nesmie po dne kráčať, alebo skákať. 
Cieľ - V cieli je pretekár vtedy, keď sa doska dotkne steny bazénu na 
cieľovej čiare, alebo keď sa časť tela plavca dotkne steny bazénu v 
cieľovom bode. Plavec musí mať v cieli  jednu ruku na doske.
Typ povolenej dosky:
Dĺžka - maximálna dĺžka je 470 mm
Šírka - maximálna šírka je 330 mm
Hrúbka - maximálna hrúbka je 45 mm
Materiál - materiál, ktorý má vhodné nadnášacie vlastnosti

Asistované plávanie
Každý pretekár je zodpovedný za to, že má vo vode so sebou vlastného trénera / asistenta. 
Asistent sa môže dotýkať, usmerňovať alebo nasmerovať športovca, ale nesmie pretekára 
podporovať alebo pomáhať mu pri pohybe dopredu.
Asistent môže byť v bazéne alebo na kraji bazénu.
Športovec môže používať nadnášajúce vybavenia (pozri špecifikácie uvedené v časti 3.2.5).

Unifikované športové štafetové disciplíny
Každé družstvo unifikovanej športovej štafety sa skladá z dvoch športovcov a dvoch partnerov. 
Plavcom v družstve unifikovanej športovej štafety môže byť pridelené akékoľvek poradie.
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Maximálne úsilie - Nesúlad výkonu
Pretekár, ktorý dosiahne o 15 percent lepší čas, ako čas, ktorý zaznamenal v rozplavbe, alebo 
ako jeho nahlásený čas, bude diskvalifikovaný. Toto sa vzťahuje iba pre disciplíny na 25m a 
viac, s výnimkou 25m voľný spôsob a 25m splývanie. 
Pretekár, ktorý dosiahne o 25 percent lepší čas, ako čas zaznamenaný v rozplavbe, alebo ako 
nahlásený čas, bude diskvalifikovaný. Toto sa vzťahuje pre disciplíny 25m voľný spôsob a 25m 
splývanie, 4x 25m štafeta voľný spôsob a kratšie disciplíny.  
Je zodpovednosťou trénera, aby nahlásil lepší čas plavca, ak čas zaznamenaný v rozplavbe 
nie je skutočným odrazom schopnosti športovca. 
Športovec, ktorý je diskvalifikovaný za porušenie pravidla o maximálnom úsilí, musí byť 
prezentovaný stuhou účastníka. 
Ak sa na súťaži neplávajú rozplavby, tréner musí mať možnosť aktualizovať plavcov najlepší 
čas pred disciplínou. Tréner je zodpovedný za to, že všetky predložené časy sú najrýchlejším 
zaplávaným časom plavca v čase prihlásenia. Organizátor súťaže je zodpovedný za stanovenie 
termínu na predloženie všetkých aktualizovaných časov.

Hodnotenie 
Počas súťaže musia byť všetci plavci identifikovaní individuálnymi štartovacími číslami. Čísla sa 
zapíšu zvisle na hornú časť oboch rúk tak, aby boli stále viditeľné. Všetky čísla musia mať výšku 
40 mm a musia byť napísané permanentnou fixkou - centrofixkou.  
V priebehu pretekov musia byť kódy výnimiek plavcov označené na rukách-ramenách. Kód 
bude napísaný zvisle pod číslom v hornej časti oboch rúk, kde bude stále viditeľný. Kódy 
výnimiek musia mať výšku 40 mm a musia byť napísané permanentnou fixkou. Kódy výnimiek 
sa používajú vtedy, ak plavec nemôže dodržať správne plavecké pravidlá pre štart pretekov, 
alebo z kultúrnych, zdravotných alebo bezpečnostných dôvodov.

4. PERSONÁL
Ak je to možné, všetci členovia personálu (vrátane rozhodcov, časomeračov a porotcov) by mali byť certifikovaní
príslušným riadiacim orgánom. Ak to nie je možné, musia všetci členovia personálu absolvovať príslušnú odbornú
prípravu.

Riaditeľ pretekov / Hlavný rozhodca / Riaditeľ Hier
Zodpovednosť riaditeľa pretekov

Riaditeľ pretekov - Organizátor súťaže nesie celkovú zodpovednosť za všetky 
disciplíny a tréningy v rámci pretekov Špeciálnych olympiád.
Poskytne všetky potrebné informácie všetkým členom plaveckého personálu 
pred pretekmi, alebo podujatiami Špeciálnych olympiád.
Pred príchodom koordinuje zariadenie - plaváreň s hostiteľskou agentúrou.
Je zodpovedný za dostatočný počet dozorného personálu. 
Pripraví, alebo zabezpečí zavedenie núdzového akčného plánu, ako je opísané v 
časti 5: Bezpečnostné usmernenia. 
Skontroluje zariadenie, aby boli zabezpečené minimálne požiadavky kvality  
nasledovných oblastí počas priebehu pretekov:

Bezpečnostné vybavenie
Organizácia ľudí
Hygienické podmienky vody
Bezpečnostné predpisy dodržiavania ochrany životného prostredia 



Plávanie 
Športové Pravidlá 

VERZIA: jún 2020
© Special Olympics, Inc., 2020 

Všetky práva vyhradené 

8 

V prípade, že sa preteky Špeciálnych olympiád konajú na pláži, alebo jazere, 
riaditeľ podujatia vykoná mimoriadne opatrenia, aby zabezpečil dodržiavanie 
postupov bezpečného plávania. Poznámka: Všetci účastníci, vrátane 
športovcov, trénerov a dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na akejkoľvek 
činnosti spojenej s plavbou na člne, či už v bazéne alebo na otvorenej vode, 
musia mať vždy oblečené vo vnútri člna certifikované záchranné vesty. 
Zabezpečí, že záchranári budú upovedomení o športovcoch Špeciálnych 
olympiád, ktorí môžu trpieť záchvatmi.
Niektorí športovci môžu mať lekárske obmedzenia (napríklad športovci s 
Downovým syndrómom diagnostikovaným Atlantoaxiálnou subluxáciou 
súťažiacich v disciplínach: motýlik, individuálne polohové preteky a začiatočný 
štart skokom). Predtým, než je športovcom umožnené súťažiť v týchto 
disciplínach, riaditeľ pretekov by mal prehodnotiť časť všeobecných pravidiel o 
oprávnenosti.

Technický delegát
Technický delegát zastupuje SOI ako kľúčový športový poradca pre určitý šport a zodpovedá 
za to, že GOC hier správne interpretuje, implementuje a presadzuje športové pravidlá a 
úpravy Špeciálnych olympiád, pravidlá príslušného IF a aktuálne zmeny pravidiel. 
Technický delegát oznámi GOC technické požiadavky špecifického športu na zabezpečenie 
bezpečného, kvalitného a dôstojného športového prostredia.
Technický delegát je rozhodujúcim orgánom pre každú z týchto záležitostí. 

Hlavný rozhodca 
Rozhodcovia (obrátkový rozhodca a rozhodca plaveckých spôsobov) 
Hlavný časomerač
Časomerači (pozri  2. Vybavenie - 2.c  Časomeračský systém) 
Štartér
Hlásateľ
Výsledky - obsluha počítača.  
Cieľoví rozhodcovia (Ak sú 3 časomerači na dráhu a elektronická časomiera nie je poskytnutá) 
Záchranári

Pravidlá pre záchranárov
Platné záchranárske osvedčenie
Platné osvedčenie CPR - Prvá pomoc – umelé dýchanie, masáž srdca 
Platné osvedčenie prvej pomoci (alebo rovnocenný certifikát) 

Hlavný tréner 
Kvalifikácia hlavného trénera

Odporúča sa, aby hlavný tréner bol certifikovaný pre Špeciálne olympiády.
Hlavný tréner by mal mať platné osvedčenie CPR - Prvá pomoc – umelé dýchanie, 
masáž srdca a osvedčenie prvej pomoci (alebo iný rovnocenný certifikát). 
Odporúča sa, aby hlavný tréner mal aspoň základný záchranársky výcvik.

Ak hlavný tréner,  alebo akýkoľvek tréner zastáva rolu záchranára, musí 
spĺňať vyššie uvedené podmienky. 



Plávanie 
Športové Pravidlá 

VERZIA: jún 2020
© Special Olympics, Inc., 2020 

Všetky práva vyhradené 

9 

5. BEZPEČNOSTNÉ USMERNENIA

Všetky plavecké tréningy - sústredenia, rekreačné akcie a súťaže v rámci Špeciálnych olympiád sa musia 
konať v súlade s nasledovnými postupmi, pravidlami a predpismi, aby sa zabezpečila bezpečnosť a pohoda 
všetkých športovcov Špeciálnych olympiád, trénerov a dobrovoľníkov:

Základné pravidlá 
Na každých 25 plavcov vo vode musí byť v službe najmenej jeden certifikovaný záchranár.
Jedinou funkciou záchranára je zachraňovať. Ak nie je k dispozícii žiadny záchranár, bazén 
musí byť prázdny a to aj v prípade, keď záchranár musí opustiť bazén na krátku dobu.
Riaditeľ pretekov prehodnotí Núdzový akčný plán pred každými pretekmi. V súlade s pokynmi 
FINA alebo programu NGB musí zabezpečiť dostatok trénerov. 
Formuláre s lekárskou správou športovcov musia byť k dispozícii a pred vstupom do vody musia 
byť príslušné informácie konzultované so záchranárom, alebo zdravotníkom v službe.
Hĺbka bazéna musí byť vyznačená a jasne viditeľná.
Minimálna hĺbka bazénu pre pretekárske štarty musí spĺňať špecifikácie FINA alebo NGB.
Odporúča sa, aby všetky štartovacie bloky spĺňali špecifikácie FINA alebo NGB.
Bezpečnostné pásy na rozdelenie častí s plytkou a hlbokou vodou musia byť natiahnuté počas 
rekreačných vodných aktivít.
Bazén sa nesmie použiť, ak nespĺňa všetky hygienické požiadavky pred vstupom akéhokoľvek 
účastníka Špeciálnych olympiád do vody. 
Športovec s Downovým syndrómom, ktorému bola diagnostikovaná Atlantoaxiálna subluxácia, 
sa nemôže zúčastniť motýlkárskych disciplín, individuálnych polohových disciplín, štartov z 
blokov alebo skokov. Ďalšie informácie a postup na upustenie od tohto obmedzenia nájdete v 
článku I dodatku F.
Ak podľa usúdenia rozhodcu alebo riadiacich orgánov súťaže pretekárove plavecké schopnosti 
neumožňujú dokončiť pretekársku vzdialenosť a môže to dokonca ohroziť jeho život, rozhodca si 
môže so súhlasom technického delegáta vyžiadať testovanie pretekárových plaveckých 
schopností, predtým, ako sa športovec zúčastní pretekov v akejkoľvek ďalšej disciplíne, alebo v 
akomkoľvek finále.

Núdzový akčný plán 
Núdzový akčný plán musí byť k dispozícii, predtým, ako ktorýkoľvek účastník Špeciálnych 
olympiád vstúpi do vody z akéhokoľvek dôvodu, či už ide o tréning, súťaž alebo rekreačné 
plávanie. Plán by mal byť napísaný a skontrolovaný zamestnancami zariadenia. Plán by mal 
obsahovať nasledovné: 
Postup na získanie prvej lekárskej pomoci, ak nie je prítomný lekár, zdravotná sestra, alebo iná 
lekárska pomoc.
Úlohy a oblasti zodpovednosti pre každého záchranára.
Postup na získanie informácií o počasí, pre preteky vo vonkajšom bazéne.
Postup pre nahlásenie nehody.
Postup úloh v prípade vážnej nehody vrátane toho, kto je poverený hovoriť s médiami. 
Postup na získanie informácií o počasí, pre preteky na otvorenej vode. 
Ďalšie položky, ktoré môžu vyžadovať miestne športové programy.

Požiadavky pre dozorný personál 
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Na všetkých plaveckých akciách, podujatiach alebo rekreačných aktivitách musí byť 
prítomný primeraný počet dozorných pracovníkov. Typ personálu sa líši v súlade s týmito 
požiadavkami:

Rekreačné akcie

Tréning

Preteky

Dostatočný počet certifikovaných záchranárov na dodržanie 
minimálneho pomeru 1 záchranár na 25 plavcov.

Dostatočný počet certifikovaných záchranárov na dodržanie 
minimálneho pomeru 1 záchranár na 25 plavcov. 
Dostatok trénerov (najlepšie certifikovaných Špeciálnymi olympiádami), 
aby zabezpečili primeraný dohľad a výučbu každého športovca.

Dostatočný počet certifikovaných záchranárov, aby sa dodržal minimálny 
pomer 1 záchranár na 25 plavcov.
Dostatok dohľadu na zabezpečenie minimálneho pomeru 1 dozor na 2 
plavcov, u ktorých môže nastať záchvat.  




