Zimné národné hry
Špeciálnych olympiád
• Zjazdové lyžovanie
• Bežecké lyžovanie
• Snežnice
• Krasokorčuľovanie
• Rýchlokorčuľovanie

09. – 11. 2. 2020
Štrbské Pleso / Kežmarok

A.

Všeobecné ustanovenia :

Usporiadateľ:

ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO

Riaditeľ pretekov:

Jana Gantnerová

Miesto konania:

Štrbské Pleso / Kežmarok

Verejná doprava:

Vlak do Popradu, električka na Štrbské Pleso

Termín:

09. – 11.02.2020

Prihlášky:

je nevyhnutné do 15.01.2020 vyplniť online prihlášku pre
športovcov aj každý jeden zúčastnený doprovod.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIuhKrcGJoDV8KuOxjVVqEHxDwILAbYVr
WG2TF9SwHC_Iaww/viewform?usp=sf_link
Zmeny prihlášok:

Nominácie jednotlivých pretekárov je možné zmeniť meno za meno v rovnakom pohlaví v tej istej vekovej
kategórií a disciplíne, do 31.01. 2020, po tomto termíne je
možné pretekára už len odhlásiť!

Štartovné:

Za každého zúčastneného športovca je stanovené štartovné
vo výške 10,- EUR, ktoré je potrebné uhradiť najneskôr do
31.01.2020. Platba je možná IBA prostredníctvom
bankového prevodu (nie vkladom na účet alebo
poštovým šekom).
Štartovné je nenávratné. Pokyny na úhradu štartovneho.

Špeciálne olympiády Slovensko
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava
IČO: 30811406
DIČ: 2020993205
IBAN: SK72 0200 0000 0001 1623 5012
SWIFT: SUBASKBX

Variabilný Symbol: 22020
Špecifický Symbol: rodné číslo športovca / IČO školy,
klubu, zariadenia
Usporiadateľ hradí:

ubytovanie a stravovanie (1-4 športovcov=1x doprovod, 58 športovcov 2x doprovod) a sprievodný program.
V prípade záujmu o ubytovanie extra osoby, je potrebné
vopred sa informovať o kapacitných možnostiach na
adrese: office@specialolympics.sk
Po schválení extra osoby je nutné vyplniť online prihlášku
a uhradiť náklady na ubytovanie. Strava a sprievodný
program je hradený organizátorom.
Školy, kluby a zariadenia hradia náklady na ubytovanie
extra osoby vo výške 95,- Eur/osoba za dve noci.
Stravovanie hradí ŠOS.

Individuálni športovci: 1 športovec + 1 doprovod, ďaľšia
osoba je extra. Extra doprovod si hradí náklady na
ubytovanie vo výške :
Ubytovanie na jednolôžkovej izbe 150€
Ubytovanie na dvojlôžkovej izbe 95€
Ubytovanie na trojlôžkovej izbe 95€
Ubytovanie na štvorlôžkovej izbe 95€
Stravovanie hradí ŠOS.
Náklady na extra osobu je nutné poukázať najneskôr do
31.01. 2020.
IBAN: SK72 0200 0000 0001 1623 5012
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný Symbol: 992020
Do poznámky prosíme uviesť : EXTRA a meno osoby, za
ktorú hradíte poplatok
Škola/klub/rodič hradí:

cestovné náklady a poistenie

Ubytovanie:

Hotel Patria, Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry

Stravovanie:

V mieste ubytovania.
Začíname obedom 09.02.2020,
11.02.2020

Zdravotnícke služby:

končíme

raňajkami

Zdravotnícke služby na športovisku budú zabezpečené
usporiadateľom podujatia.

RÁMCOVÝ PROGRAM
Nedela

09.02.2020

Pondelok 10.02.2020

Utorok 11.02.2020
B.

12:30 – 14:00
14:30 – 18:00
17:00 – 18:00
18 00 – 19: 00
19:00 – 21:00

Obed, prezentácia registrovaných
účastníkov (Hotel Patria)
Sprievodný program
Technická porada trénerov
Večera (Hotel Patria)
Otvárací ceremoniál

7:00 – 8:00
8:15 – 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 11:30
8:45 – 11:30
11:30 – 12:00
14:00 – 18:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 23:00

Raňajky
Presun na športoviská na Štrbskom Plese
Presun na športovisko v Kežmarku
Súťaže v Kežmarku
Zaraďovacie súťaže športy-Štrbské Pleso
Obed (Hotel Patria)
Finálové súťaže
Večera (Hotel Patria)
Vyhlásenie výsledkov, Ukončenie hier
Diskotéka

7:00 – 9:30
Do 11:00

Raňajky
Odchod všetkých účastníkov

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Vekové kategórie (VK): A
B
C
D
E

8 – 11 rokov
12 – 15 rokov
16 – 21 rokov
22 – 29 rokov
30 a viac rokov

(2012 – 2009)
(2008 – 2005)
(2004 – 1997)
(1998 – 1991)
(1990 - +)

Športovec je zaradený do VK podľa svojho fyzického veku ku dňu otvorenia súťaží
10.02.2020.

Kombinované vekové kategórie: Prioritu majú výkonnostné kategórie. Ak je výkon
porovnateľný môže organizátor spojiť aj vekové kategórie, ktoré nie sú po sebe
následujúce. Keď je málo športovcov v určitej VK, môžu byť športovci zaradení do
nasledujúcej vyššej VK. Ak ani potom nie je dostatok súťažiacich, budú zaradení do
otvorenej vekovej kategórie.
Štartové čísla poskytne organizátor Špeciálne olympiády Slovensko.
Pitný režim bude zabezpečený zo strany organizátora v mieste ubytovania aj na
športoviskách.
Protesty: možno podať písomne do 20 minút po zverejnení výsledkov u riaditeľa
pretekov.
UPOZORNENIE!!!
PRÍSNY ZÁKAZ KONZUMÁCIE ALKOHOLU NA ŠPORTOVISKÁCH
FAIRPLAY – za správanie športovcov na športovisku i mimo neho zodpovedá
doprovod.

Športy Štrbské Pleso
Zjazdové lyžovanie, Bežecké lyžovanie, Snežnice

Zjazdové lyžovanie
-

Pretekári musia mať povinnú výbavu (prilbu) v súlade s pravidlami
Špeciálnych olympiád
Štartový povel je v súlade s bodom 6.6 Pravidiel Špeciálnych olympiád pre
zjazdové lyžovanie
Súťaží sa podľa platných pravidiel FIS a SOI, ktoré nájdete tu:

http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Alpine-Skiing-Sports-Rules-sk.pdf
DISCIPLÍNY:
- Športovec môže štartovať v dvoch individuálnych disciplínach v jednej
výkonnostnej kategórií (napr. Kategória 1, alebo Kategória 2..)
Kategória 1 : Začiatočníci Slalom
Začiatočníci Obrovský Slalom
Kategória 2 : Stredne pokročilí Slalom
Stredne pokročilí Obrovský Slalom
Kategória 3 : Pokročilí Slalom
Pokročilí Obrovský Slalom

Bežecké lyžovanie
-

Štartový povel je v súlade s bodom 6.1.2 Pravidiel Špeciálnych olympiád pre
bežecké lyžovanie
Súťaží sa podľa platných pravidiel FIS a SOI, ktoré nájdete tu:

http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/BEZECKE-LYZOVANIE.pdf
DISCIPLÍNY:
- Športovec môže štartovať v dvoch individuálnych disciplínach v jednej
výkonnostnej kategórií (Kategória 1, alebo Kategória 2..) a v jednej štafete
Kategória 1 : 50m klasickou technikou
100m klasickou technikou
Kategória 2 : 500m voľnou technikou
1km voľnou technikou
2.5km voľnou technikou
4x1km štafeta voľnou technikou
Kategória 3 : 2.5km voľnou technikou
2.5km klasickou technikou
5km voľnou technikou
7.5km voľnou technikou
10km voľnou technikou
4x1km štafeta voľnou technikou

Snežnice
-

Štartový povel je v súlade s bodom 6.2.5. Pravidiel Špeciálnych olympiád pre
snežnice
Súťaží sa podľa platných pravidiel SOI, ktoré nájdete tu:

http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Sneznice_new.pdf
DISCIPLÍNY:
- Športovec môže štartovať v dvoch individuálnych disciplínach v jednej
výkonnostnej kategórií (napr. Kategória 2, alebo Kategória 3) a v jednej
štafete
Kategória 1 : 25m (prihlášky môžu byť iba ak je dosiahnutý tréningový čas nad 12s)
50m (prihlášky môžu byť iba ak je dosiahnutý tréningový čas nad 25s)
Kategória 2 : 100m
200m
400m
4x100 štafeta
Kategória 3 : 200m
400m
800m
4x100 štafeta

Športy Kežmarok
Krasokorčuľovanie, Rýchlokorčuľovanie – Šortrek

Krasokorčuľovanie
-

Súťaží sa podľa platných pravidiel ISU a SOI, ktoré nájdete tu:

http://specialolympics.sk/wpcontent/uploads/Krasokor%C4%8Du%C4%BEovanie.pdf
DISCIPLÍNY:
Súťaž jednotlivcov :
Súťaž párov :
Súťaž unifikovaných športových párov :
Súťaž jednotlivcov v tanci na ľade :
Súťaž párov v tanci na ľade:
Súťaž unifikovaných párov v tanci na ľade :

Level 1, 2, 3, 4, 5, 6
Level 1, 2, 3
Level 1, 2, 3
Level 1, 2, 3, 4, 5, 6
Level 1, 2, 3, 4, 5, 6
Level 1, 2, 3, 4, 5, 6

Poprosíme o vyplnenie online prihlášok, kvôli zabezpečeniu ubytovania
a iných potrebných vecí spojených so súťažou. Špeciálne prihláškové
formuláre na krasokorčuľovanie prosíme vyplniť a zaslať na adresu
office@specialolympics.sk spolu s hudbou.

Reprodukcia hudby: hudbu zaslať vo formáte mp3 spolu s prihláškou najneskôr do
31.01.2020 – na adresu office@specialolympics.sk - hudbu
prosíme označiť: kategória/priezvisko/ meno/KP alebo
VJ/mp3.

Vzor: N8_Nováková_Eva_VJ.mp3
SZ_Novák_Peter_KP.mp3
odporúčame doniesť hudbu aj na USB nosiči

Rýchlokorčuľovanie
-

Súťaží sa podľa platných pravidiel SOI, ktoré nájdete tu:

http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Rychlokorculovanie_Pravidla.pdf

DISCIPLÍNY:
- Športovec môže štartovať v dvoch individuálnych disciplínach v jednej
výkonnostnej kategórií (napr. Kategória 2, alebo Kategória 3) a v jednej
štafete
Kategória 1 : 111 metrov
222 metrov
333 metrov
500 metrov
Kategória 2 : 333 metrov
500 metrov
777 metrov
1000 metrov
1500m štafeta (4 športovci)
Kategória 3 : 777 metrov
1000 metrov
1500 metrov
1500m štafeta (4 športovci)

Tešíme sa na Vašu účasť a skvelé výkony športovcov
Špeciálnych olympiád.

Dôležité:
V súlade s naplnením Zákona o športe 440/2015 Z.z.
Všetci športovci, tréneri a doprovod musia byť registrovaní v o.z. Špeciálne olympiády
Slovensko
a mať zaplatené členské 2€/ osoba na číslo účtu:
SK72 0200 0000 0001 1623 5012, VÚB Banka. V prípade nového členstva prosíme vyplniť
registračný formulár: http://specialolympics.sk/ziadost-o-individualne-clenstvo-v-sos/
Členský poplatok je nutné hradiť extra prevodom do 31.01.2020. Variabilný symbolom : rodné
číslo / IČO.
Otázky ohľadne registrácie do Špeciálnych olympiád Slovensko píšte na
office@specialolympics.sk

