


 
12.NÁRODNÍ LETNÍ HRY  SPECIÁLNÍCH  OLYMPIÁD

 SE USKUTEČŇUJÍ  JAKO MEMORIÁL OLGY HAVLOVÉ 
 

Pořádající organizace: 
České hnutí speciálních olympiád se sídlem v Praze

  Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno 
 

Záštitu převzali: 
JUDr. Bohumil Šimek, hejtmana Jihomoravského kraje

Ing.Petr Vokřál, primátor města Brna 

Patronka Českého hnutí speciálních olympiád 
Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu 

HLAVNÍ DATA HER 
Termín konání:  25.6. – 28.6. 2018
Termín přihlášek:  do 28.5. 2018 
Místo konání: Brno - atletický stadion Vysoké učení technické v Brně,  
                                    Centrum sportovních aktivit, Technická 2896/2, Brno
      Bazén bude upřesněn - plavání

Brno – Jehnice, ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1 – stolní tenis
Adresa pro korespondenci: VSK Univerzita Brno, Blanenská 1, 621 00 
e-mail: kotyza@fsps.muni.cz tel: 60333997
Organizační výbor: 

  Předsedkyně OV: Hana Válková - valkova@fsps.muni.cz                                           
  Ředitel her: Petr Kotyza - kotyza@fsps.muni.cz
  Ředitelka ČHSO : Martina Středová - stredova@specialolympics.cz
  Ekonomická agenda: Ester Koníčková - ester.konickova@gmail.com



SEKRETARIÁT HER A INFORMAČNÍ CENTRUM V DOBĚ HER: 
  
      VSK Univerzita Brno  kotyza@fsps.muni.cz 
Ubytování:      Lukáš Plachý   luk.plachy@seznam.cz 
Stravování:      Lukáš Plachý   luk.plachy@seznam.cz 
Asistenti, dobrovolníci:    Simona Forstová   
Zahajovací a závěrečný ceremoniál: Martina Středová, Martin Nuhlíček stredova@specialolympics.cz 
Zdravotní služba:           Michael Haupt, Petr Kotyza kotyza@fsps.muni.cz  
Běh s ohněm:           Petr Matlach 
Sportovní ředitelka ČHSO:         Dagmar Dědková 
Čestný předseda ČHSO:          Vlastimil Harapes 

ŘEDITELÉ SPORTOVNÍCH PROGRAMŮ 
Soutěžní sporty individuální: 
Atletika Stadion VUT         Hana VÁLKOVÁ                valkova@fsps.muni.cz 
Cyklistika Stadion VUT   
Plavání  bude upřesněno                Jana BOUBÍNOVÁ    asociace@volny.cz 
                 Zdena SYNOVCOVÁ     slunicko.zdena@tiscali.cz 
 
Soutěžní sporty dyadické//duální:  
BOCCE Stadion VUT    Julie WITTMANNOVÁ  julie.wittmannova@upol.cz 
Stolní tenis ZŠ a MŠ Brno, Blanenská  Otto VALA    otto.vala@seznam.cz 
Tenis  Stadion VUT    

Soutěžní sporty týmové:   
Kopaná 5-5 U Stadion VUT    David BĚLŮNEK   sokopana@gmail.com 
 
  

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 12. ČESKÝCH HER SO 
Pondělí 25.6.  
Dopoledne  příjezdy, registrace  od 11 do 14.30 hod., areál VŠ kolejí VUT Brno 
Odpoledne  zahajovací ceremoniál s kulturním programem 15.00 – 19.30 hod., stadion VUT 
   Večeře - balíček
Večer   sportovci – volno, porada trenérů 20.00 -21.30, stadion VUT zasedací místnost

Úterý 26.6.  
Dopoledne  kvalifikace atletika, plavání, cyklistika zahájení soutěží kopaná, BOCCE,  stolní tenis, tenis 
Odpoledne  pokračování dopoledního programu ZDRAVÝ  SPORTOVEC – koleje areálu VUT  
  Vzpomínkové setkávání – 50 let SO

Středa 27.6. 
Dopoledne i odpoledne finále všech sportů ceremoniál dekorování sportovcůZDRAVÝ  SPORTOVEC
Večer    19.00 – 22.00 štafety ceremoniál dekorování sportovců doprovodný  
    program slavnostní zakončení her

Čtvrtek 28.6.  odjezdy



Pozor: program je orientační, bude upřesněn při registraci. 

ČÁST A – OBECNÁ USTANOVENÍ 

Odst. 1.: PODMÍNKY ÚČASTI 

1. XII.  národních letních her Speciální olympiády se mohou zúčastnit sportovci, partneři,  
 instruktoři a trenéři klubů Speciálních olympiád, kteří jsou registrováni v databázi klubů ČHSO  
 (včetně daného sportu) nejpozději ke dni 31. 12. 2017 (roční příprava před národní  
 soutěží – pravidlo SO).  
2. Podmínkou účasti je dosažení věku 8 let v roce 2017, tj. ročník narození 2009 a starší.  
3. Sportovci se mohou zúčastnit soutěží pouze v jednom sportu, a to buď v individuálním sportov 
 ním odvětví (atletika, cyklistika, plavání, moderní gymnastika) dle propozic sportu nebo  
 v dyadických (stolní tenis a BOCCE) jako jednotlivci nebo skupiny v týmovém sportu.   
 Detailní informace v propozicích sportů. 
4. V individuálních sportech lze soutěžit maximálně ve dvou disciplínách (vyjma štafety) a v dané  
 výkonnostní úrovni podle propozic jednotlivých sportů.  
5. Družstvo dyadickém či kolektivním sportu musí být na národních hrách sestaveno  
 z registrovaných členů (sportovců, partnerů) jednoho klubu. Družstvo může být koedukované. 
6. Počet účastníků je omezen kapacitou ve vypsaném sportu a klub může (nemusí) obsadit více  
 sportů v maximální kvótě S + T: 
 a) Individuální a dyadické sporty 8 sportovců + 2 trenéři (resp. 4 + 1). 
 b) Kopaná - 1 tým dle propozic. 
 Dodržení poměru sportovců a trenérů je striktně vyžadováno. 
 Záměna sportovců při registraci NENÍ MOŽNÁ. Detailní informace v propozicích sportů. 
7. Účast dalších sportovců, rodinných příslušníků a osob tzv. ostatních je limitována ekonomický  
 mi podmínkami (viz odst. 3, ekonomické podmínky). Obsah bodu 7 o počtu účastníků a výši  
 plateb je upřesněn v Odst. 3, dále od 12.4 v samostatných technických pokynech  
 na stránkách www.vskuniverzitabrno.cz/olympiada a www.specialolympics.cz.  
8. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky a její odeslání (stažení na www.vskuniverzitabr 
 no.cz/ olympiada ) do 30. 5. 2018 a zaslání vytištěné, vedoucím výpravy podepsané   
 kopie přihlášky s lékařským potvrzením způsobilosti sportovců do 30.5. 2018 na adresu  
 VSK Univerzita Brno, Blanenská 1, 621 00 Brno. Požadavek FOTO sportovců a trenérů  
 v jpg formátu pro akreditační karty. 
9. Na hry lze jako sportovce, partnery a trenéry přihlásit pouze členy, kteří jsou registrováni v data 
 bázi ČHSO a mají zapsaný daný sport. Účastníky „Ostatní“ (s plným příspěvkem) lze přihlásit  
 jak z členů tak nečlenů. 
10. Podmínkou účasti je zdravotní a sportovní způsobilost (viz odst. 2) a dodržení ekonomických   
 podmínek (odst. 3). 
11. HLAVNÍ REGISTRACE VŠECH ÚČASTNÍKU bude probíhat dne 25.6.2018 v době od 11.00  
 do 14.30 hod. ve vestibulu koleje VUT (bude upřesněno). U registrace je třeba předložit:  
 seznamy účastníků, prohlášení o bezinfekčnosti, doložit platbu příspěvku  
 (kopií dokladu o platbě). 

Odst. 2.: ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ 

1. Zdravotní službu garantuje Michael Haupt, DiS., tj. od registrace dne 25.6.do ukončení  

 závěrečného ceremoniálu her a odjezdu účastníků dne 28.6. 
2. Na dobu oficiálního konání her je nutné zajistit si VLASTNÍ POJIŠTĚNÍ. Typ pojištění   
 (včetně motorového vozidla) záleží na rozhodnutí klubu.  
3. Účastníci zašlou spolu s přihláškou lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti, platné pro rok  
 2018 (buď potvrzení pro jmenovitý seznam na přihlášce klubu nebo pro jednotlivce). Bez lékař 
 ského vyjádření je přihláška neplatná. 



4. U účastníků s diagnózou Downův syndrom je nutno u registrace předložit záznam  
 o atlanto-axiálním syndromu (lze i kopie). 
5. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti skupiny/jednotlivce odevzdá odpovědná osoba  
 při registraci v Brně.  
6. Aplikovanou medikaci sportovců v průběhu her garantuje odpovědná osoba, která má možnost  
 se spojit s lékařskou službou na ubytovně či sportovištích. 

Odst. 3.: EKONOMICKÉ PODMÍNKY 

1. Příspěvek za jednoho sportovce/partnera ve stanovené kapacitě (8 sportovců a 2 trenéři nebo 1,  
 resp. 2 týmy po jednom trenérovi) viz odst. 1 bod 6) činí 500,- Kč. 
2. Úhrada za trenéra v kapacitě 2 (na 8 ind. sportovců) + 1 na týmový sport se NEPOŽADUJE, NENÍ  
 ŽÁDNÁ. Úhrada za 1 trenéra nad tuto kvótu je 500,-Kč
3. Účast sportovců z klubů z dané lokality (Brno), které nepožadují ubytování a mají hrazen pouze  
 oběd-balíček, je možné navýšit účastníky do počtu 12 sportovců a 4 trenérů NEBO o další tým.  
 Úhrada za sportovce 500 Kč. 
4. Kluby, které mají zájem vyslat další sportovce a trenéry SO NAD STANOVENOU KAPACITU   
 mohou tak učinit v případě plného paušálního poplatku za náklady, tj. 2.200 Kč za osobu. Totéž  
 se týká účastníků „ostatních“ (odst. 1, bod 7).  
5. Platby je třeba odeslat do 30.5. 2018 na účet č.: 214224077/0600, GE Money Bank. Jako  
 variabilní symbol je třeba uvést číslo 2018xxx, přičemž xxx je identifikační číslo klubu,  
 doplněné zleva 0 na počet tří pozic (tj. např. 2018001, 2018055, 2018121).  

Odst. 4.: UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  

1. Ubytování od 25. 6. do 28. 6. 2018 je zajištěno v kolejích VUT, Kolejní 2, Brno. 
2. Ubytování je v buňkách ve 2 lůžkových pokojích se sociálním zařízením v každé buňce (chladnič 
 ka, mini-kuchyňka). 
3. V případě, že účastnící požadují ubytování sportovce s trenérem (rodičem) v jednom pokoji,  
 je třeba tento požadavek vyznačit v přihlášce. V přihlášce je také nutné uvést požadavek bezbarié 
 rového ubytování či požadavek dietního stravování. (Vše uvést v kolonce poznámka k ubytování). 
4. Stravování je zajištěno v menze v areálu kolejí. Snídaně a večeře se vydávají v menze (6), obědy  
 systémem balíčků na sportovištích (11.00-14.00).  
5. Stravování her začíná dne 25.6. 2018 balíčkem, končí snídaní dne 28.7. 2018. Systém stravenek  
 prostřednictvím akreditačních karet a informace k pitnému režimu budou předány u registrace. 
6. Šatny na sportovištích budou sloužit pouze k omezenému uložení věcí, sportovci budou  
 využívat svých ubytoven pro převlékání a sprchování. 

Odst. 5.: INFORMAČNÍ SERVIS 

1. Do doby zahájení her je možné informace získat v kanceláři ČHSO, Říční 6, a dále na stránkách  
 www.specialolympics.cz a na www.vskuniverzitabrno.cz/olympiada. Na stránkách bude  
 k dispozici rovněž průběžně aktualizovaný manuál her. 
2. Aktuální informace o dopravním systému města, startovní listiny a aktualizované infor 
 mace o sportech a doplňkových programech obdrží vedoucí výprav při registraci.  
 JE NUTNÉ se s aktuálními informacemi SEZNÁMIT. 
3. Denní obecné a organizační informace budou doplňovány na hlavní informační tabuli  
 ve vestibulu ubytovacího zařízení.  
4. Informace sportovního charakteru budou na informačních tabulích v prostorách daného  
 sportoviště. Zahajovací schůzka s trenéry bude dne 25.6. od 20.00 hod. Stadion VUT 
 zasedací místnost. Termíny schůzek s řediteli sportů budou oznámeny u registrace.  
5. Hlavní informační středisko bude otevřeno v prostorách kolejí VUT.  
6. Součástí informačního systému jsou i akreditační karty účastníků s fotem (viz. Odst. 1.8),  
 důležité pro vstup do prostorů SO, stravování, dopravu a bezpečnost. 



Odst. 6.: DOPRAVA A DOSTUPNOST SPORTOVIŠŤ 

1. Dopravu do místa her si zajišťují sportovní kluby z vlastních zdrojů. V přihlášce – list Průvodka  
 klubu - je třeba uvést předpokládanou dobu příjezdu a způsob dopravy. (Předpokládá  
 se tramvají číslo 12 na konečnou a pak cca 10 minut chůze k VŠ kolejím VUT, Kolejní 2).  
2. Informace, jak se dostat do areálu kolejí a stadionu budou uvedeny na stránkách SO  
 a VSK Univerzita Brno. 
3. Doprava na bazén bude zajišťována od kolejí a jízdní řád obdrží výpravy u prezentace.
4. Řidiči (delegace) musí dodržovat vymezené parkovací plochy a pokyny dopravního inspektorátu.  
 Parkování je možné u kolejí a stadionu VUT. 

ČÁST B – DOPLŇKOVÉ PROGRAMY 
Odst. 7.: ZAHAJOVACÍ – ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL 

1. Zahajovací ceremoniál proběhne na atletickém stadionu od 15.30hod.. Seřadiště sportovců  
 bude  na parkovišti u stadionu. Delegace klubů musejí počítat s časovou rezervou pro registraci  
 a ubytování tak, aby se dostavily ke stanovišti slavnostního nástupu již v 15.00 hod (cca 5 minut  
 od kolejí – bude označeno na mapce) k seřazení delegací a usazení na tribuny.  
2. Zahajovacího průvodu se zúčastní všichni sportovci, partneři, trenéři. 
3. Předpokládá se jednotné oblečení (dres) daného klubu. 
4. Kluby jsou řazeny abecedně dle názvu obce. Na stadionu budou sportovci po zahájení sedět  
 na tribunách, usazení na tribuny zajistí dobrovolníci (řazení – p. Ondráčková). 
5. Závěrečný ceremoniál se uskuteční dne 27. 6. 2018 večer ihned po ukončení štafetových  
 soutěží. Sportovci zde budou jako diváci usazeni na tribunách. Doba řazení a bližší pokyny budou  
 vyhlášeny přímo na místě. Čas se může změnit dle definitivního rozvrhu sportovních soutěží  
 (ceremoniál může začít dříve, umožní-li to průběh soutěží), bude upřesněno v pokynech  
 při registraci. 

Odst. 8.: KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ PROGRAMY 

1. Kulturní program po zahajovacím ceremoniálu dne 25.6. bude upřesněn  
2. Kulturní večer dne 27.6., 20-22 hod.: stadion VUT  
3. Další program bude oznámen dodatečně při registraci klubů. 
 
Odst. 9.: ASISTENTI – VOLONTÉŘI 

1. Na všech akcích a ve všech prostorách jsou přítomni vyškolení volontéři. Jsou označeni  
 akreditační kartou a jednotným tričkem. 
2. Vykonávají funkci pořadatelskou, organizační, informační, částečně i funkci rozhodčích.  
 Nesuplují povinnosti instruktorů a trenérů. 

Odst. 10.: PROGRAM ZDRAVÝ SPORTOVEC a ZDRAVÉ  SPOLEČENSTVÍ

1. V průběhu her bude realizován program Zdravý sportovec (Healthy athlete). 
2. Delegace v přihlášce potvrdí, zda sportovec/sportovci souhlasí-nesouhlasí s účastí. 
3. V programu Zdravý atlet budou následující šetření: 
a) Zdravý úsměv (zubní prohlídka) – koleje VUT, MUDr. Jandl 
b) Zdravé uši (diagnostika sluchu) – koleje VUT, MUDr. Černý 
c) Otevřené oči (diagnostika zraku) – koleje VUT, Dr. Pavel Beneš 
d) Podpora zdraví - volontér z FSpS MU Brno 
4. V rámci programu bude seminář ke konsultaci dosavadních měření a výzkumů v rámci ČHSO  
 (Válková) 



ČÁST C – SPORTOVNÍ PROGRAM 

Odst. 11.: POVINNOSTI INSTRUKTORŮ A TRENÉRŮ 
1. Každý klub ČHSO má určeného hlavního instruktora (trenéra) ke komunikaci s pořadateli.  
 Odpovídá za správné vyplnění formulářů přihlášky včetně doplňujících dokumentů, odeslání   
 registrační dokumentace v termínu, dále za organizaci a ekonomiku delegace klubu, za registraci  
 v den příjezdu, kooperaci s referentem dopravy, za odevzdání klíčů od ubytování v době odjezdu. 
2. Hlavní instruktor (trenér) má určené trenéry daného sportu dle situace přihlášených sportů  
 a sportovců. 
3. Trenéři odpovídají za dohled nad sportovci po celou dobu her, což při registraci stvrzují  
 podpisem. Pořadatel upozorňuje, že je nutné dbát na bezpečnost a životosprávu sportovců  
 mimo dobu soutěží. 
4. Trenéři odpovídají za včasný nástup k daným aktivitám a programům a za prezentaci sportovce  
 na danou disciplinu a za vyzvednutí z určeného prostoru po ukončení discipliny. 
5. Sportovci budou odcházet na sportoviště ve sportovním oblečení z kolejí. Šatny na sportovištích  
 jsou připraveny pro krajní případ nepříznivého počasí. 
6. Všichni účastnící jsou povinni nosit akreditační karty, sportovci dle charakteru sportu startovní  
 čísla. 
7. Pořadatel upozorňuje trenéry a sportovce, aby nenosili na sportoviště cenné věci a své věci nepo 
 nechávali bez dozoru. 
 
Odst. 12.: OBECNÁ PRAVIDLA DĚLENÍ DO FINÁLOVÝCH SKUPIN 
1. Skupiny sportovců pro soutěže se většinou dělí podle pohlaví, mimo „sjednocené soutěže  
 (unified). 
2. Do finálových skupin (minimálně 3, maximálně 8) jsou zařazováni prioritně dle výkonu,  
 doplňkové kritérium je věk. Detailnější informace jsou součástí propozic každého sportu. 
3. Pořadatel upozorňuje na dodržování pravidla „maximálního úsilí“ a na možnost využití pravidla  
 „posledního prohlášení trenéra“. 
 
Odst. 13.: SOUTĚŽE VE VYPSANÝCH SPORTECH 
1. Soutěže ve vypsaných sportech se řídí pravidly SO z listopadu 2011 a vnitřními regulemi,  
 uvedenými na následujících stranách tohoto manuálu. Pravidla v originále lze získat  
 na www.specialolympics.org. 
2. V týmových a dyadických sportech si pořadatel vymezuje zvolit herní systém a detailní časový  
 rozpis dle počtu přihlášek. Včasná informace bude k dispozici na stránkách  
 www.specialolympics.cz, www.vskuniverzitabrno.cz/olympiada a při registraci. 
ATLETIKA 
Patron soutěží:   Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno  
Ředitelka soutěží:   Hana Válková  
Zástupce ředitelky:  Leona Ondráčková
 
Obecná ustanovení 

1. Datum soutěží: 26. a 27.6. 2018.
2. Místo soutěží: Brno, atletický stadion Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních  
 aktivit, Technická 2896/2, Brno.                                                                 
4. Dráha je osmiproudová, s umělým povrchem, taktéž rozběžiště mají umělý povrch.  
5. Paralelně s atletikou budou na travnaté ploše probíhat soutěže v BOCCE. rty. 
6. Rozcvičovací plocha (malý stadion) je v bezprostřední blízkosti hlavního stadionu. 
7. Startovní čísla obdrží vedoucí trenér při registraci. Startovní čísla – se nevracejí,  
 zůstávají jako suvenýr.  



8. Podmínky účasti:  
 a) Klub musí být registrován v ČHSO s registrací ATLETIKA. 
 b) Pro účast v soutěžích atletiky platí vymezení daná pravidly SOI a ČHSO. 
 c) Maximální počet startujících atletů z jednoho klubu je 8 + 2 trenéři. Musí být dodržena  
  proporce 1 trenéra (bezplatně) na 4 sportovce. 
 d) Jeden závodník může startovat maximálně ve dvou disciplinách a jedné štafetě, nebo  
  ve čtyřboji a jedné štafetě, nebo v jedné disciplině a ve dvou štafetách. 
 e) Závodník musí mít v přihlášce uvedenou disciplinu, zařazení do úrovně A nebo B  
  a nejlepší výkon v současnosti. 
 f) Závodníci mohou v atletických disciplinách startovat pouze v úrovni A nebo B. 
 g) Při registraci či prezentaci NELZE provést výměnu závodníků. 
 h) Závodí se v kategoriích MUŽI-ŽENY. Závodníci budou při kvalifikacích rozděleni do  
  skupin dle zaregistrovaných (nahlášených) výkonů, do finálových skupin dle výkonů  
  v kvalifikacích. Prvním kriteriem je výkon, dalším kriteriem věková skupina. 
9. Pořadatel upozorňuje na pravidlo maximálního úsilí soutěžení (diference mezi výkonem  
 v kvalifikaci-finále) a na pravidlo „posledního prohlášení trenéra“. V případě porušení tohoto   
 pravidla bude závodník hodnocen jako „účastník“ bez nároku na pořadí ve finále. Závodník  
 je povinen nosit identifikační kartu a startovní číslo.  
10. Protesty proti nedodržování pravidel soutěže je možné podávat do 15 min. od zveřejnění  
 výsledků na informační tabuli. Protest je nutné podat v závodní kanceláři na příslušném formuláři  
 se vkladem 50,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá. 
11. V průběhu soutěží není povolen přístup na plochu žádným doprovázejícím osobám. Závodník  
 musí zvládat disciplinu samostatně. Rozcvičování pouze na rozcvičovacím stadionu.  
12. Na dráze a rozběžištích je povoleno používat tretry jen s krátkými hřeby. 
13. V případě krajně nepříznivého počasí si pořadatel vymezuje právo úpravy časového rozvrhu. 

Technická ustanovení 

1. Soutěží se podle mezinárodních atletických pravidel IAAF a doplňků pravidel SOI. 
2. Vypsané discipliny (shodné pro kategorie muži i ženy): 

SKUPINA A – začátečníci: 
 Soutěže na dráze:  50 m běh, 50 m chůze, 100 m chůze,  
 Soutěže v poli:  skok do dálky z místa 
     hod kriketovým míčkem 150 gr 

SKUPINA B – pokročilí: 
 Soutěže na dráze:  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 400 m chůze 
 Skoky:   skok do dálky s rozběhem 
 Hody a vrhy:   hod míčkem 250 gr, vrh koulí Ž 3 kg, M 4 kg 
 Víceboje:   čtyřboj: 100 m, koule, dálka, 800/1.500 m  
 Štafety:   4x 100 m, 4x 400 m  
     Bez rozdílu kategorií, (přihlášky při poradě trenérů) 
3. Disciplina bude zařazena do programu pouze v případě, že bude přihlášeno nejméně  
 5 závodníků. V případě nezařazení discipliny bude pořadatel kluby neprodleně informovat, včetně  
 náhradního řešení. 
4. V případě, že ke startu nastoupí méně než 3 závodníci, pořadatel si vyhrazuje právo sloučit  
 věkově či výkonnostně příbuzné kategorie v souladu s pravidla SOI, že finálovou skupinu tvoří  
 nejméně 3, nejvíce 8 závodníků. 
5. Sestavu (nikoliv novou přihlášku) finálových štafet je možné upřesnit do porady trenérů večer  
 dne 25. 6.2018. Podmínkou je účast v kvalifikaci štafet. Sestavu pro kvalifikaci a finále nelze  
 měnit. Štafeta nemusí být složena ze členů jednoho klubu. Jsou povoleny štafety koedukované,  
 příp. společenství z několika klubů. Soutěží se vždy podle pravidla SOI – aktuální výkon. 



6. Časový pořad bude upřesněn po zpracování přihlášek, a to do porady trenérů večer  
 dne 25.6. 2018.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad po centrální registraci či v případě  
 nepříznivého počasí. Případné změny budou zveřejněny v informačních sektorech na kolejích  
 a na atletickém stadionu do 7 hod. ráno každého dne. 
8. Prezentace připravených (rozcvičených) závodníků je VŽDY 10 min. před startem dané disciplíny  
 ve svolavatelně. 
9.  Závodníci bez akreditační karty a startovního čísla nebudou akceptováni u prezence 
 a tudíž připuštěni ke startu. 
10. Po ukončení kvalifikací jsou závodníci shromážděni v určeném prostoru, odkud si je trenéři   
 odvedou. Po ukončení finálových soutěží jsou sportovci odvedeni nejdříve k ceremoniálu  
 vyhlašování a potom shromážděni v určeném prostoru, odkud si je trenéři odvedou. 

Úpravy pravidel 

1.  Ve všech atletických disciplinách proběhnou kvalifikace dne 2. 7. (celý den), finále dne 3.7. 
O kvalifikacích pro štafety a víceboje se rozhodne po uzávěrce přihlášek (plná štafeta či víceboj 
nebo propočet z individuálních výkonů).  

2. Soutěží se dle pravidel IAAF, platnými od roku 2009, s návaznými vymezeními pravidel atletiky SOI  
 a ČHSO (viz školení atletiky). 
3.  Běh na 50 m a hod míčkem je přístupný závodníkům s kombinovanými vadami užívajících vozík 

v případě nejméně 5 účastníků (II. 3 a 4). 
4.  Běžecké disciplíny do 400 m včetně jsou startovány z nízkého startu. Závodník má možnost pou-

žít startovní bloky. Polovysoký start je povolen. 
5. Štafety (II. 2 a 5) budou označeny startovními čísly s barvami dle úseků. Pořadí barev bude  
 oznámeno při poradě trenérů dne 30. 6. Štafeta musí mít jednotný dres. 
6. Losování do drah i na sektory provádí komise závodní kanceláře. Pořadí zápisu je pořadím drah  
 od mantinelu či pořadím na sektoru. 
7. Při soutěžích na sektorech má závodník 3 pokusy, které absolvuje ve vylosovaném pořadí dle   
 zápisu. Tři neúspěšné pokusy v kvalifikaci opravňují závodníka k postupu do finále dle výsledku  
 v přihlášce.  
8. Pravidlo „maximálního úsilí“ vymezuje diference: v disciplínách úrovně A 20 %, v úrovni B 15 %,  
 v běhu na 1.500 a 3.000 m a ve čtyřboji 10 %. 
9. Podle počtu závodníků mohou soutěže probíhat na sektorech A a B.  
10. U skoku do dálky se délka skoku měří zásadně od břevna.  
 Závodníkům s výkonem v kvalifikaci do 300 cm bude břevno posunuto blíže k doskočišti.  
11. Vrh koulí musí být proveden v souladu s technickými požadavky pravidel. 
12. Ve snaze redukovat diskvalifikace z důvodu platného pravidla “maximálního úsilí“ sportovci A  
 (nízké) úrovně NEMOHOU PŘESAHOVAT úroveň následujících disciplin. V případě,  
 wže v kvalifikaci přesáhnou danou hranici, budou automaticky zařazeni do finále v odpovídající  
 disciplině úrovně B – pokročilí. 

     Ženy    Muži 
 50 m běh    12.00 s   11.00 s 
 50 m chůze    20.00 s   18.00 s 
 100m chůze    40.00 s   36.00 s 
 Hod míčkem (150 g)   20.00 m   24.00 m 
 Dálka z místa    1.20 m   1.40 m 
 
 Hana Válková ředitelka závodů 



BOCCE 
Ředitelka soutěží:   Julie Wittmannová      
Garant pořadatele:   Leona Ondráčková  
 
Obecná ustanovení : 

1.Datum soutěží: 26. a 27. 6. 2018
2.Místo soutěží: Brno – atletický stadion VUT v Brně - čtyři venkovní hřiště (tráva) 
3. Vypsané disciplíny: 
 a)  Soutěž jednotlivců – kvalifikace na potenciální mezinárodní soutěže 
  (max. 2krát 1 sportovec) - pro „zdatné a samostatné hráče“ 
 b) Týmové soutěže (4 sportovci) BCCSTD – jeden tým za klub /sportovci nesmí zároveň  
  soutěžit za Unified tým/ 
 c) „Unified sports“ - BOCCE týmy (2 sportovci + 2 partneři) BCCUNI – jeden tým za klub / 
  sportovci nesmí zároveň soutěžit za tým 4 hráčů, určeno pro „slabší hráče“ hrající  
  s partnery/ 
4. Podmínky účasti: 
 a) Pro účast v BOCCE platí vymezení obecných pravidel ČHSO. 
 b) Maximální počet sportovců z jednoho klubu je v soutěži jednotlivců 2 hráči  
  (discipl.1) kteří mohou být zároveň součástí týmu (discipl. 2). 
 c) Maximální počet týmů z jednoho klubu jsou 2 (1 tým BCCSTD a 1 tým BCCUNI –  
  jen jsou-li v klubu nahlášeni partneři). 
 d) Celkově klub může nahlásit maximálně 6 hráčů + 2 partnery. Změnu hráčů na soupisce  
  je možno provést nejpozději při prezenci klubu v Brně, u nahlášených jednotlivců lze  
  vyměnit pouze ženu za ženu a muže za muže! 
 e) Bližší pokyny i případné další početní omezení či navýšení vypsaných soutěží na základě  
  počtu přihlášek budou distribuovány účastnícím se klubům. 
 f) Hráči jsou povinni nosit akreditační karty. 
 
Technická ustanovení:

1. Soutěží se dle současného překladu pravidel BOCCE upravených pro SO. 
2. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla BOCCE vzhledem k časovým podmínkám, při účasti  
 velkého množství hráčů zkrácením hry, při malém počtu přihlášených hráčů či týmů soutěž zrušit. 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit rozměry hřiště dle místních technických podmínek.  
 Přihlášené kluby se s hrací plochou budou moci seznámit první den soutěží při rozřazování  
 do finálových skupin. 
4. Všichni hráči se zúčastní kvalifikace do finálových skupin (rozdělení do finálových skupin  
 dle počtu přihlášených). 5. Vyhlašování výsledků a dekorování družstev po ukončení soutěží. 

Kontakt 
email: julie.wittmannova@upol.cz, 
Tel.: 777 893 665 

CYKLISTIKA 
Ředitelka soutěží:  Pavel Stejskal 
Zástupce ředitelky:  Štěpán Juránek 
 
Obecná ustanovení: 

1. Datum soutěží: 
 a) kvalifikace 26. 6. 2018 (od 11 hod., pořadí 500m, 1km, 3/5km) 
b) hlavní závod 27. 6. 2018 (od 9 hod. pořadí 500m, 1km, 3/5km) 
2. Místo soutěží: Brno, atletický stadion Vysoké učení technické v Brně,  
 Centrum sportovních aktivit, Technická 2896/2, 616 00 Brno vedlejší stadion - asfaltová stezka  
 kolem stadionu – in-line ovál 



3. Podmínky účasti: 
 a) Pro účast v soutěžích cyklistiky platí základní vymezení daná pravidly SO a ČHSO. 
 b) Maximální počet startujících sportovců z jednoho klubu je 8. 
 c) Jeden závodník může startovat maximálně ve 2 disciplínách. 
 d) Závodník musí mít v přihlášce řádně uvedenou disciplínu. Rozdělení do finálových skupin  
  bude provedeno na základě rozjížděk (kvalifikace).  
 e) Přihlášeného sportovce NELZE při registraci či prezentaci vyměnit za jiného závodníka. 
4. Závodníci bezpodmínečně musejí při tréninku a soutěži nosit přilbu. 
5. Trenér zodpovídá za kvalitu a technickou připravenost jízdního kola. 
6. Závodník je povinen nosit identifikační kartu a startovní číslo. 
7. Protesty proti výsledkům a nedodržování pravidel soutěže je možné podávat do 15 min.  
 od zveřejnění výsledků na příslušném formuláři s vkladem 50,-Kč v závodní kanceláři.  
 V případě zamítnutí protestu vklad propadá. 
8. Časový rozpis jednotlivých disciplín bude k dispozici na poradě trenérů a před startem soutěže. 
 
Technická ustanovení 

1. Soutěží se podle mezinárodních pravidel cyklistické federace s povolenými úpravami Speciální  
 olympiády. Soutěžící nesmí používat při závodu speciální časovkářská řídítka tzv. kozy  
 – důvod k diskvalifikaci. 
2. Vypsané disciplíny (shodné pro kategorie muži i ženy) 
 - 500m Time Trial - CY5CTT  
 - 1km Time Trial - CY1KTT  
 - 5km Time Trial - CY5KTT  
 Závody budou odstartovány dle počtu přihlášených. 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo úprav při organizaci soutěže a úpravy jednotlivých kategorií  
 po konzultaci s odpovědnými instruktory daných klubů a od toho se odvíjejících dalších opatření. 

FOTBAL 5-5, SJEDNOCENÝ 
Ředitel soutěží:  David Bělůnek  
Garant pořadatele:  Štěpán Juránek 
 
Obecná ustanovení 

1. Datum soutěží: 26. 6. – 27. 6. 2018 
2. Místo soutěží: Brno, sportovní areál VÚT 3. Podmínky účasti: 
 a) Pro účast ve sjednocené kopané platí vymezení SO a ČHSO. 
 b) Je vypsána pouze kategorie mužů (i v případě koedukovaného týmu). 
 c) Maximální počet startujících: 1 trenér /nehrající/ a 10 závodníků - všichni registrovaní  
  v ČHSO. (O počtu atletů a partnerů na soupisce rozhoduje trenér – musí být však  
  nejméně dva a vždy  vyšší počet sportovců, než partnerů) 
 d) Partneři mohou dosáhnout maximálně krajskou výkonnostní úroveň. 
 e) Družstvo může být složeno z hráčů více klubů, v takovém případě startuje pod hlavičkou  
  klubu uvedeného v přihlášce, družstvo může být i koedukované
 f) Změnu na soupisce lze provést maximálně u dvou hráčů při centrální registraci  

4. Hráči jsou povinni nosit akreditační karty. 
5. Družstvo má jednotný dres s čísly. K soutěži je zapotřebí dvou sad dresů v kontrastních barvách.  
 Budou ohlášeny při registraci. 
6. Každé družstvo musí s sebou přivézt jeden míč. 
7. Protesty proti výsledkům a nedodržování pravidel soutěže je možno podávat v závodní kanceláři  
 na příslušném formuláři s vkladem 50 Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá. 
8. Tento turnaj bude závěrečnou fází na nominace na Světové letní hry v Abu Dhabi. Tato nominace  
 probíhá podle Nominačních kritérii, které jsou zveřejněna na webových stránkách sportu , včetně  
 aktuální úpravy pravidel !!! zde: http://www.specialolympics.cz/sport/kopana/ 
 novinky-reditele-sportu 



 Technická ustanovení 

1. Soutěží se podle pravidel FIFA s povolenými úpravami SO. 
2. Před vlastním sestavením finálových skupin proběhne testování v ITD a porovnávací zápasy  
 (o jejich nutnosti rozhodne ředitel sportu po obdržení závazných přihlášek). Výčet testů: střelba,  
 driblink, přihrávka.  
3. Způsob testování bude oznámen na základě počtu přihlášek (všichni, výběr hráčů, los). 
4. Pořadatel – dle počtu přihlášek a posouzení výkonnostní úrovně – sestaví finálové skupiny a  
 rozhodne o hracím systému a časovém pořadu. Vzhledem k reálné situaci nelze sestavit skupiny  
 dle věkové úrovně.  
5. Hrací doba je 2x 15 min. hrubého času a 5 min. přestávka. 
6. Vlastní prezentace hráčů a kontrola soupisky je 30 min. před zahájením utkání. Soupiska musí  
 obsahovat jméno a příjmení hráče, datum narození, číslo dresu a musí být potvrzena vedením  
 vysílající organizace nebo sportovního klubu. 
7.  Povrch venkovní plochy je umělá tráva 3. generace, na hřiště nevstupovat v kopačkách s kolíky  
 (povoleno v lisovkách, turfech, či běžné sportovní obuvi)  
8.  Vyhlašování výsledků a dekorování družstev bude po ukončení soutěže v prostoru  
 sportovního areálu. 

 Družstvo může být složeno ze sportovců více klubů, v takovémto případě startuje pod hlavičkou   
 klubu uvedeného v přihlášce

PLAVÁNÍ  
Ředitelka soutěží:   Jana Boubínová
Garant pořadatele:   Jiří Povolný 
 
Obecná ustanovení:

1. Datum soutěží: 26. - 27. 6. 2018 
2. Místo konání: bude upřesněno 
3. Hlavní činovníci soutěží: 
 plavání: Jana Boubínová přizpůsobené discipliny: Dagmar Dědková 
 Při organizaci závodů budou spolupracovat členové a činovníci plaveckého oddílu VSK Univerzita  
 Brno (zást. Jiří Povolný) 
4. Podmínky účasti: 
 a) pro účast v soutěžích platí vymezení dané pravidly SOI a ČHSO 
 b) maximální počet účastníků z jednoho klubu je 8 
 c) závodník může startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplinách a jedné štafetě,  
  v jedné výkonnostní úrovni a jedné kategorii 
 d) v přihlášce musí být uveden u každé přihlašované discipliny závodníkův  
  aktuální nejlepší výkon. 
5. V případě, že k soutěži nebudou přihlášeni minimálně tři účastníci, pořadatel si vyhrazuje  
 po konzultaci s vedoucími dotčených klubů provést úpravy ve smyslu pravidel SOI. 
6. Závodníci přicházejí ke startu s akreditační kartou. 
7. Protesty proti výsledkům či nedodržení pravidel soutěže je možné podat v kanceláři závodu   
 písemnou formou s peněžitým vkladem 50,- Kč do 15min. od zveřejnění výsledků.  
 V případě zamítnutí protestu vklad propadá. 



Technická ustanovení 

1. Soutěží se podle pravidel FINA, pravidel SOI a ustanovení tohoto rozpisu. 
2. Soutěží se v kategoriích muži – ženy a v těchto výkonnostních úrovních: přizpůsobené  
 plavecké discipliny (neplavci): úroveň A, B 
 plavecké discipliny: úroveň A – začátečníci:   25m prsa (25BS) 
          25m v.zp. (25MF) 
          štafety 4x25 prsa 
            4x25 v.zp. 
     úroveň B – pokročilí:  50m motýlek (50BF) 
          50m znak (50BK) 
          100m znak (1CBK) 
          50m prsa (50BS) 
          100m prsa (1CBS) 
          200m prsa (2CBS) 
          50m v.zp. (50MF) 
          100m polohový závod (1CIM) 
          100m v.zp. (1CMF) 
          200m v.zp. (2CMF) 
          200m polohový závod (2CIM)  
          štafety 4x50m prsa 
            4x50m v.zp. 

3. Závodníci ve všech plaveckých disciplinách se zúčastní kvalifikací. Na základě dosažených časů  
 budou rozděleni do finálových skupin, které budou maximálně šestičlenné. Prvním kritériem  
 pro zařazení do finálové skupiny je výkon z kvalifikace, při shodném čase rozhoduje  
 věk závodníka. 
4. Systém soutěže štafet stanoví pořadatel na základě počtu přihlášek. 
5. Štafetu lze sestavit pouze ze členů jednoho klubu. V jedné štafetě mohou plavat pouze závodníci  
 stejné výkonnostní úrovně a stejné kategorie. Změny ve složení štafet (nikoliv nové přihlášky)  
 lze provést v průběhu rozplavání před soutěžním půldnem, v němž se daný závod bude plavat. 
6. Vyhlašování výsledků a dekorování bude probíhat na bazéně vždy bezprostředně po doplavání  
 každé finálové skupiny. První tři závodníci obdrží medaile, závodníci na dalších místech finálové  
 stužky. V případě diskvalifikace obdrží závodník účastnickou stužku. 
7. Soutěže v přizpůsobených plaveckých disciplinách se budou odehrávat v dětském  
 výukovém bazénku. Jsou založeny na přenášení předmětů v chůzi – po hladině, nad hlavou, dále  
 na splývání a lokomoci s pomůckou. Jsou sestaveny do víceboje, každý závodník absolvuje celý  
 víceboj. Po skončení soutěže v přizpůsobených disciplinách budou všichni její účastníci  
 dekoro váni účastnickou stužkou. 

STOLNÍ TENIS 
Ředitel soutěží:  Otto Vala Garant pořadatele:  Martin Novák 
 
Obecná ustanovení 

1. Datum soutěží: 26. - 27. 6. 20184 
2. Místo soutěží: ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, Brno, 621 00 
3. Podmínky účasti: 
 a) Pro účast ve stolním tenise platí vymezení SO a ČHSO. 
 b) Maximální počet startujících: 2 trenéři a 6 sportovců. V případě sjednocených soutěží   
  max. 2 partneři ze 6 sportovců, všichni registrovaní v ČHSO nejméně jeden rok. 



 c) Každý SK může přihlásit do soutěže maximálně: 
  2x TT sing  dvouhra, muži 
  2x TT sing  dvouhra, ženy 
  1x TT doub  čtyřhra muži z přihlášených sing 
  1x TT doub  čtyřhra ženy z přihlášených sing 
  1x TT doub  Mix (žena – muž) z přihlášených sing 
  2x TT UNIF sjednocená čtyřhra 
 d) Partneři mohou dosáhnout maximálně krajskou výkonnostní úroveň. 
 e) Účastník musí mít v přihlášce uveden počet bodů z individuálního  
  testování dovedností (ITD). 
 f) Změnu na soupisce lze provést do 25.6.2018 (Při registraci – písemně) 
 g) Hráči jsou povinni nosit akreditační karty. 
 h) Hráč musí mít barevný, ne bílý dres (hraje se bílými míčky). 

4. Každé družstvo musí s sebou přivézt vlastní míčky pro trénink. 
5. Protesty proti výsledkům a nedodržování pravidel soutěže je možní podávat v závodní  
 kanceláři na příslušném formuláři s vkladem 50 Kč. V případě zamítnutí  
 protestu vklad propadá. 

Technická ustanovení 

1. Soutěží se podle současných mezinárodních pravidel stolního tenisu s povolenými úpravami SO. 
2. Soutěží se v kategoriích muži – ženy a sjednocený stolní tenis: TT sing  dvouhra muži - ženy 
  TT doub  čtyřhra muži - ženy 
     Mix (žena - muž) 
  TT UNIF  sjednocená čtyřhra 
3. Před vlastním sestavením finálových skupin proběhne testování v ITD a v porovnávacích  
 (kvalifikačních) utkáních. Výčet testů: driblování o stůl, driblování na raketě, podání.  
4. Dle počtu přihlášek a porovnávacích utkání sestaví pořadatel finálové skupiny dle výkonnosti  
 (A – hráči s dobrou výkonností, B – hráči s nižší výkonností) a dle věku (do 30 let, nad 30 let).  
 Dále rozhodne o hracím systému a časovém pořadu finále.  
5. Vlastní prezentace hráčů a kontrola soupisky je 30 min. před zahájením utkání. 
6. Po prezentaci je prostor 5 min. pro rozcvičení na vymezeném stole.  
7. Vyhlašování výsledků a dekorování bude ihned po ukončení finálové skupiny v prostoru  
 sportovního areálu. 



Atletika (AT) 
AT050M  50 m (atletika sk. A) 
AT050W  chůze 50 m (atletika sk. A) 
AT100M  100 m (atletika sk. B) 
AT100W  100 m chůze (atletika sk. A) 
AT1500  1500 m (atletika sk. B) 
AT3000  3000 m (B) 
AT200M  200 m (atletika sk. B) 
AT400M  400 m (atletika sk. B) 
AT400W  chůze 400 m (B) 
AT800M  800 m (atletika sk. B) 
ATLNJP  skok do dálky (s rozběhem) B 
ATSOBT  hod míčkem 150 g (atletika sk. A) 
ATSOBG  hod míčkem 250 g (B) 
ATSP3W  vrh koulí 3 kg ženy (B) 
ATSP4M  vrh koulí 4 kg muži (B) 
ATSTLJ  skok do dálky z místa (A) 
AT4BOJ  čtyřboj (atletika sk. B) 
ATX100  štafeta 4 x 100m 
ATX400  štafeta 4 x 400m 

Plavání (AQ) 
AQ1CBK  100 m znak (plavání sk. B) 
AQ1CBS  100 m prsa (plavání sk. B) 
AQ1CMF  100 m volný způsob (plavání sk.B) 
AQ1CIM  100 m pol. závod (plavání sk. B) 
AQ25BS  25 m prsa (plavání sk. A) 
AQ2CMF  200 m volný způsob (plavání sk.B) 
AQ25MF  25 m volný způsob (plavání sk. A) 
AQ2CBS  200 m prsa (plavání sk. B) 
AQ2CIM  200 m pol. závod (plavání sk. B) 

AQ50BF  50 m motýlek (plavání sk. B) 
AQ50BK  50 m znak (plavání sk. B) 
AQ50BS  50 m prsa (plavání sk. B) 
AQ50MF  50 m volný způsob (plavání sk. B) 
AQX25P  štafeta 4 x 25 m prsa (plavání sk.A) 
AQX25V  štafeta 4 x 25 m volný způsob (pl. sk A) 
AQX50P  štafeta 4 x 50 m prsa (plavání sk. B) 
AQX50V  štafeta 4 x 50 m volný způsob (pl. sk. B) 
 
BOCCE (BC) 
BCCIND  BOCCE ind. 
BCCSTD  BOCCE (tým bez partnerů) 
BCCUNI  BOCCE (unified) 
 
Cyklistika (CY) 
CY1KTT  1000 m (1 km) (cyklistika) 
CY5CTT  500 m (cyklistika) 
CY5KTT  3/5 km (cyklistika) – dle porady 
 
Stolní tenis (TT) 
TTDOUB   čtyřhry (stolní tenis) 
TTMDOB   smíšené čtyřhry (stolní tenis) 
TTSING   dvouhry (stolní tenis) 
TTUNDB unified  čtyřhry (stolní tenis) 
 
Kopaná (FB) 
FBT5UN  kopaná 5 unified 
 
Tenis (TE)
 

SPORTY - SEZNAM DISCIPLÍN 

Hodně zdaru, sportovních úspěchů a radosti  
na 12. české letní speciální olympiádě přeje 

 
VYSOKOŠKOLSKÝ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITA BRNO GARANT OLYMPIÁDY 


