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MANUÁL PROGRAMU, BRNO 2022

NÁRODNÍ ZÁVODY SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD V ATLETICE,

NOMINAČNÍ ZÁVODY PRO ÚČAST NA SVĚTOVÝCH LETNÍCH HRÁCH

V BERLÍNĚ

Brno 12. 9. – 13. 9. 2022

Pořádající organizace:

České hnu� speciálních olympiád se sídlem v Praze

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno

Záš�tu převzali:

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna

Patronkou Českého hnu� speciálních olympiád je

Mar�na Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
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HLAVNÍ DATA SOUTĚŽE

Termín konání: 12. 9. – 13. 9. 2022

Termín přihlášek: do 20. 8. 2022

Místo konání: Brno - atle�cký stadion Vysoké učení technické v Brně,

Centrum sportovních ak�vit, Technická 2896/2, Brno

Adresa pro korespondenci: VSK Univerzita Brno, Blanenská 1, 621 00 e-

mail: kotyza@fsps.muni.cz tel: 60333997

Organizační výbor:

Ředitelka atle�ky: Hana Válková valkova@fsps.muni.cz

Předseda VSK: Petr Kotyza kotyza@fsps.muni.cz

Prezidentka ČHSO: Ester Koníčková konickova@specialolympics.cz

Národní ředitelka: Dagmar Dědková dedkova@specialolympics.cz

Sportovní ředitel: David Bělůnek belunek@specialolympics.cz

Technická ředitelka: Veronika Čumplová cumplova@specialolympics.cz

Sekretariát her a informační centrum v době her:

VSK Univerzita Brno Petr Kotyza kotyza@fsps.muni.cz

Technické zabezpečení: Mar�n Juránek mjuranekg@gmail.com

Ubytování + stravování: Daniel Kotyza kotyzadaniel@seznam.cz

Asisten�, dobrovolníci: David Klézl davidklezl@gmail.com

Ceremoniály: Ester Koníčková konickova@specialolympics.cz

Petr Kotyza kotyza@fsps.muni.cz

Zdravotní služba: Michael Haupt

Přihlášky: Veronika Čumplová cumplova@specialolympics.cz

Ředitelé sportovních programů

Soutěžní sporty individuální:

Atle�ka Stadion VUT Hana VÁLKOVÁ valkova@fsps.muni.cz
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Předběžný program Pondělí 12. 9.

Dopoledne příjezdy, registrace od 9 hod. do 11 hod. na příslušném ubytovacím zařízení

(informaci ohledně ubytování obdrží účastníci předem na email uvedený v

přihlášce)

oběd 11.30 hod. v ubytovacím zařízení, přesun na stadion

porada trenérů 13.15 hod, stadion VUT zasedací místnost

Odpoledne zahajovací ceremoniál ve 14.00 hod. stadion VUT

zahájení soutěží 15.00 hod. – kvalifikace všech disciplín

Večer

Úterý 13. 9.

večeře v 18.00 v ubytovacím zařízení

Dopoledne finále všech disciplín

oběd na stadionu – obědový balíček

Odpoledne pokračování soutěží dopoledního programu, slavnostní ukončení, losování

Večer odjezd

Program je orientační, bude upřesněn při registraci.

ČÁST A – OBECNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1.: PODMÍNKY ÚČASTI

1. Národních závodů Speciálních olympiád v atle�ce se mohou zúčastnit sportovci, partneři,
instruktoři a trenéři klubů Speciálních olympiád, kteří jsou registrováni v databázi klubů ČHSO,
a to v atle�ce, nejpozději ke dni 1. 9. 2021 (roční příprava před národní soutěží – pravidlo SO).

2. Podmínkou účas� je dosažení věku 12 let v roce 2022, tj. ročník narození 2010 a starší.

3. Lze soutěžit maximálně ve dvou disciplínách (vyjma štafety) a v dané výkonnostní úrovni dle
podmínek uvedených v čás� C - technická ustanovení.
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4. Počet účastníků je omezen kapacitou 4 sportovci + 1 trenér. Případná volná kapacita bude

nabídnuta klubům, které projeví v přihlášce zájem o další místa a to tak, že přímo do přihlášky

vyplnění další sportovce na řádky tabulky pod čarou. Záměna sportovců při registraci NENÍ

MOŽNÁ.

5. Přihlášky na akci musí být doručeny nejpozději 20. 8. 2022 na email

cumplova@specialolympics.cz.

6. Registrace účastníků bude probíhat dne 12. 9. 2022 v době od 9.00 do 11.00 hod. v místě

ubytování. U registrace je třeba za klub předložit:

a) seznam účastníků – dle vzoru přihlášky v příloze

b) prohlášení o bezinfekčnos� a zdravotní způsobilos�

c) dokladu o platbě.

Odst. 2.: ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ

1. Zdravotní službu garantuje Michael Haupt, DiS., tj. od registrace dne 12. 9. 2022 do ukončení

závěrečného ceremoniálu her a odjezdu účastníků dne 13. 9. 2022

2. Doporučujeme si zajis�t vlastní úrazové pojištění. Typ a rozsah pojištění záleží na rozhodnu�

klubu.

3. Trenéři při registraci předloží prohlášení o bezinfekčnos� a zdravotní způsobilos�. Formulář

obdrží spolu s informací o ubytování.

Odst. 3.: EKONOMICKÉ PODMÍNKY

1. Členský příspěvek podle klíče účas� je stanoven na 750 Kč za sportovce / trenéra / doprovod.

2. Platbu prosím proveďte do 25.8.2022 na č.ú. 128811339/0800, variabilní symbol je 2207 +

třímístné číslo klubu. Faktura bude vystavena na žádost (v přihlášce) po skončení akce a zaslána

na email uvedený v přihlášce.



Odst. 4.: UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

1. Ubytování od 12. 9. do 13. 9. 2022 je zajištěno v kolejích VUT, Kolejní 2, Brno, na kolejích MU,

Vinařská 5, Brno nebo na hotelu Vista Hudcova 72, Brno.

2. Ubytování je v buňkách ve 2 - 3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením.

3. V přihlášce je také nutné uvést požadavek bezbariérového ubytováníči požadavek dietního

stravování („diety či jiná upozornění“).

4. Stravování je zajištěno v místě ubytování, případně formou balíčku na stadionu.

5. Stravování her začíná dne 12. 9. 2022 obědem a končí odjezdovým balíčkem dne 13. 9. 2022.

6. Šatny na sportoviš�ch budou sloužit pouze k omezenému uložení věcí, sportovci budou

využívat svých ubytoven pro převlékání a sprchování.

Odst. 5.: INFORMAČNÍ SERVIS

1. Aktuální informace a případně informace o organizačních změnách je možné získat na

stránkách www.specialolympics.cz a na www.vskuniverzitabrno.cz/olympiada . Na stránkách

bude k dispozici rovněž průběžně aktualizovaný manuál her.

2. Startovní lis�ny, výsledky a aktualizované informace budou vyvěšené na nástěnce nad hlavní

tribunou.

3. Zahajovací schůzka s trenéry bude dne 12. 9. od 13.15 hod. stadion VUT, zasedací místnost.

4. Součás� informačního systému jsou i akreditační karty účastníků, důležité pro vstup do

prostorů stadionu, stravování, dopravu a bezpečnost.

Odst. 6.: DOPRAVA A DOSTUPNOST SPORTOVIŠŤ

1. Dopravu do místa her si zajišťují sportovní kluby.

2. Doprava na stadion bude pro ubytované na hotelu Vista a kolejích MU Vinařská zajištěno

speciálním autobusem. Pro ubytované na kolejích VUT kolejní samostatně (700m chůze).

3. Řidiči (delegace) musí dodržovat vymezené parkovací plochy a pokyny dopravního

inspektorátu. Parkování je možné u kolejí a stadionu VUT.
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ČÁST B – DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

Odst. 7.: ZAHAJOVACÍ – ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL

1. Zahajovací ceremoniál proběhne na atle�ckém stadionu dne 12. 9. 2022 od 14.00 hod. Delegace

klubů musejí počítat s časovou rezervou pro registraci, ubytování a oběd tak, aby se dostavily ke

stanoviš� slavnostního nástupu již ve 13.45 hod.

2. Zahajovacího průvodu se zúčastní všichni sportovci, partneři, trenéři. Předpokládá se jednotné

oblečení (dres) daného klubu.

3. Závěrečný ceremoniál se uskuteční dne 13. 9. 2022 ihned po ukončení štafetových soutěží.

Sportovci zde budou jako diváci usazeni na tribunách. Čas se může změnit dle defini�vního

rozvrhu sportovních soutěží (ceremoniál může začít dříve, umožní-li to průběh soutěží).

Odst. 8.: ASISTENTI – DOBROVOLNÍCI

1. Na všech akcích a ve všech prostorách jsou přítomni vyškolení dobrovolníci. Jsou označeni

akreditační kartou a jednotným tričkem.

2. Vykonávají funkci pořadatelskou, organizační, informační, částečně i funkci rozhodčích. Nesuplují

povinnos� instruktorů a trenérů.

ČÁST C – SPORTOVNÍ PROGRAM

Odst. 9.: POVINNOSTI INSTRUKTORŮ A TRENÉRŮ

1. Každý klub ČHSO má určeného hlavního trenéra ke komunikaci s pořadateli. JE UVEDEN V

PŘIHLÁŠCE. 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, za dodržování řádu ubytovacího zařízení.

2. Hlavní trenérmá, dle velikos� delegace klubu, určené trenéry daného sportu či ostatní dle situace

přihlášených sportovců.

7



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 ak�vitám a programům a za prezentaci sportovce

na danou disciplínu a za vyzvednu� z určeného prostoru po ukončení disciplíny.

5. Sportovci budou odcházet na sportoviště ve sportovním oblečení z kolejí. Šatny na sportoviš�ch

jsou připraveny pro krajní případ nepříznivého počasí.

6. Všichni účastnící jsou povinni nosit akreditační karty, sportovci startovní čísla.

7. Pořadatel upozorňuje trenéry a sportovce, aby nenosili na sportoviště cenné věci a své věci

neponechávali bez dozoru.

Odst. 10.: 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 .

ATLETIKA

Patron soutěží: Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno

Ředitelka soutěží: Hana Válková

Zástupce ředitelky: Petr Kotyza

10.A OBECNÁ PRAVIDLA DĚLENÍ DO FINÁLOVÝCH SKUPIN

1. Skupiny sportovců pro soutěže se většinou dělí podle pohlaví, dle situace je zohledňován věk

2. Do finálových skupin (minimálně 3, maximálně 8) jsou zařazováni prioritně dle výkonu,

doplňkové kritérium je věk. Detailnější informace jsou součás� zahajovací porady trenérů.
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3. Pořadatel upozorňuje na dodržování pravidla „maximálního úsilí“ a na možnost využi� pravidla

„posledního prohlášení trenéra“.

4. Inovace směrnice, souvisejících s losováním na WSSOG v Berlíně 2023, bude také součás�

zahajovací porady trenérů.

10.B Obecná ustanovení

1. Dráha je osmiproudová, s umělým povrchem, taktéž rozběžiště mají umělý povrch.

2. Rozcvičovací plocha (malý stadion) je v bezprostřední blízkos� hlavního stadionu.

3. Startovní čísla obdrží vedoucí trenér při registraci. Startovní čísla – se nevracejí, zůstávají jako

suvenýr.

4. Podmínky účas�:

a) Klub musí být registrován v ČHSO s registrací ATLETIKA.

b) Pro účast v soutěžích atle�ky pla� vymezení daná pravidly SOI a ČHSO.

c) Maximální počet startujících atletů z jednoho klubu je 4 + 1 trenér. Musí být dodržena

proporce 1 trenéra (bezplatně) na 4 sportovce. Navýšení kvóty je možné v případě volné

kapacity.

d) Jeden závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách a jedné štafetě, nebo v

jedné disciplíně a ve dvou štafetách.

e) Závodník musí mít v přihlášce uvedenou disciplínu, zařazení do úrovně A nebo B a nejlepší

výkon v současnos�.

a) Závodníci mohou v atle�ckých disciplínách startovat pouze v úrovni A nebo B.

b) Při registraci či prezentaci NELZE provést výměnu závodníků.

c) 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 kritériem je výkon, dalším kritériem věková skupina.

5. 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 iden�fikační kartu a startovní číslo.
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6. Protesty pro� nedodržování pravidel soutěže je možné podávat do 30 min. od zveřejnění

výsledků na informační tabuli. Protest je nutné podat v závodní kanceláři na příslušném

formuláři se vkladem 500 Kč. V případě zamítnu� protestu vklad propadá pořadateli.

7. V průběhu soutěží není povolen přístup na plochu žádným doprovázejícím osobám. Závodník

musí zvládat disciplínu samostatně. Rozcvičování pouze na rozcvičovacím stadionu.

8. Na dráze a rozběžiš�ch je povoleno používat tretry jen s krátkými hřeby (max 6mm).

9. V případě krajně nepříznivého počasí si pořadatel vymezuje právo úpravy časového rozvrhu.

10.C Technická ustanovení

1. Soutěží se podle mezinárodních atle�ckých pravidel IAAF a doplňků pravidel SOI.

2. Vypsané disciplíny (shodné pro kategorie muži i ženy) KATEGORIE NELZE SMĚŠOVAT:

SKUPINA A – začátečníci:

Soutěže na dráze: 50 m

Soutěže v poli: skok do dálky z místa

hod kriketovým míčkem 150 g

SKUPINA B* – pokročilí:

Soutěže na dráze: 100 m, 200 m, 400 m

Skoky: skok do dálky s rozběhem

Hody a vrhy: minioštěp, vrh koulí Ž 3 kg, M 4 kg

Štafety: 4 x 100 m, 4 x 400 m

Bez rozdílu kategorií (přihlášky při poradě trenérů)

*pro kategorii B lze zvolit pouze kombinaci: dvě běžecké disciplíny nebo jedna běžecká a

jedna technická diciplína

3. Disciplína bude zařazena do programu pouze v případě, že bude přihlášeno nejméně 5

závodníků. V případě nezařazení disciplíny bude pořadatel kluby neprodleně informovat,

včetně náhradního řešení.
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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 dne 12.

9. 2022. 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 dne 12. 9. 2022.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad po centrální registraci či v případě

nepříznivého počasí. Případné změny budou zveřejněny na zmíněných www.stránkách do 6

hod. ráno.

8. Prezentace připravených (rozcvičených) závodníků je VŽDY nejdříve 15 min.před startem dané

disciplíny ve svolavatelně, 10 min před startem je odchod k disciplíně.

9. Závodníci bez akreditační karty a startovního čísla nebudou akceptováni u prezence, a tudíž

připuštěni ke startu. STARTOVNÍ ČÍSLO JE PŘIPEVNĚNO NA PRSOU.

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.

10.D Úpravy pravidel

1. Ve všech atle�ckých disciplínách proběhnou kvalifikace dne 12. 9. a finále dne 13. 9.

2. Soutěží se dle pravidel IAAF, platnými od roku 2009, s návaznými vymezeními pravidel atle�ky

SOI a ČHSO (viz školení atle�ky).

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

použít startovní bloky. Polovysoký start je povolen.



5. Štafety (II. 2 a 5) budou označeny startovními čísly. Preferovány jsou štafety klubu, včetně

koedukovaných, ale jsou povoleny štafety složené z různých klubů. Členové štafet obdrží

startovní čísla k tomu určená.

6. Losování do drah i na sektory provádí komise závodní kanceláře. Pořadí zápisu je pořadím drah

od vnitřního man�nelu 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 %.

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 250 cm bude břevno posunuto 1 m od doskočiště.

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 disciplín. V případě, že v

kvalifikaci přesáhnou danou hranici, budou automa�cky zařazeni do finále v odpovídající

disciplíně 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

Další INFORMACE budou na poradě 12. 9. 2022
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SEZNAM DISCIPLÍN

Atle�ka (AT)

AT050M 50 m (atle�ka sk. A)

AT100M 100 m (atle�ka sk. B)

AT200M 200 m (atle�ka sk. B)

AT400M 400 m (atle�ka sk. B)

ATLNJP skok do dálky (s rozběhem)

B

ATSOBT hod míčkem 150 g (atle�ka

sk. A)

ATSP3W vrh koulí 3 kg ženy (B)

ATSP4M vrh koulí 4 kg muži (B)

ATSTLJ skok do dálky z místa (A)

ATJAWL hod mini-oštěpem (atle�ka

sk. B)

ATX100 štafeta 4 x 100 m

ATX400 štafeta 4 x 400 m

Hodně zdaru, sportovních úspěchů a rados� na české letní speciální olympiádě přeje

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno, garant olympiády.
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