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Izvješće  za 2015. 

 

Natjecanja i događanja održana u okviru SOH: 

Prvenstvo Hrvatske u trčanju na krpljama održano 21. i 22. veljače 2015. godine u Delnicama i 

Mrkoplju, nastupilo 14 ekipa i ukupno 56 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u skijaškom trčanju održano 21. i 22. veljače 2015. godine u Delnicama i 

Mrkoplju, nastupilo 20 natjecatelja u pojedinačnoj konkurenciji i 24 (12+12) u združenoj štafeti s 

natjecateljima utrke Memorijal mira. 

Prvenstvo Hrvatske u alpskom skijanju održano 26.veljače 2015. godine na Sljemenu. Nastupilo 

7 ekipa i ukupno 18 natjecatelja. 

Održano je Stručno multidisciplinarno savjetovanje 18. do 20. ožujka 2015. godine u Tuheljskim 

Toplicama. Savjetovanju je prisustvovalo 20 trenera (kineziologa, defektologa, fizioterapeuta, 

psihologa), predavanja su održali Slađana Tatić, Dujo Vrančić, Vlado Strbad i Franjo Horvat. 

Teme vezane uz strategiju i razvoj Specijalne olimpijade. 

Prvenstvo Hrvatske u bowlingu održano je 25. i 26. u Zagrebu Bowling Club Green Gold. 

Nastupilo je 107 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u brzom klizanju održano je 23.04.2015. godine u Zagrebu, klizalište 

Zagrebački velesajam. Nastupilo je 28 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u umjetničkom klizanju održano je 23. travnja 2015. godine u Zagrebu, 

klizalište Zagrebački velesajam. Nastupila su 4 natjecatelja. 

Nogometni turnir Velika Gorica održan 29. travnja 2015. godine u Velikoj Gorici. Nastupilo je 9 

ekipa. 

Prvenstvo Hrvatske u biciklizmu održano je 07. i 08 svibnja 2015. godine u Vrlici. Nastupilo je 

30 natjecatelja.  

MATP održan je u Rijeci na Trsatu 29. svibnja 2015. godine. U programu je sudjelovalo 80 

sudionika. 

Edukacija za pokretanje programa Mladi sportaši održana 01. do 03. lipnja 2015. godine u 

Mariboru, Slovenija. Imali smo jednog predstavnika.  

Prvenstvo Hrvatske u nogometu održano je 03. lipnja 2015. godine u Zaprešiću i Zagrebu. 

Nastupilo je 17 ekipa. 

Hrvatska bowling liga 1. kolo održano je 10. lipnja 2015. godine u Zagrebu Nastupilo je 8 ekipa 

ukupno 43 natjecatelja.  

Memorijalni floorball turnir održan je 04. srpnja 2015. godine u Dugom Selu. Nastupilo je 9 

ekipa od toga jedna ekipa gostiju iz Slovenije.  

SO svjetske ljetne igre Los Angeles, SAD, održane od 20. srpnja do 04. kolovoza 2015. godine. 

Na igrama su nastupile odbojkašice (srebro), nogometaši (5. mjesto) i dvije plivačice (zlato i 

bronca na 25 leđno).  

Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske održane su 25. do 27. rujna 2015. godine u Zagrebu 

na Kineziološkom fakultetu. Nastupile su 23 ekipe ukupno 138 natjecatelja i 69 trenera. Natjecalo 

se u pikadu, atletici, florballu i odbojci. Proveli su se i Zdravstveni programi Promocija zdravlja i 

Zabavno vježbanje, a imali smo i Obiteljski forum (20 roditelja) i novi program Mladi sportaši 

(17 sportaša) koji je tada prvi put pokrenut u Hrvatskoj.  

Prvenstvo Hrvatske u odbojci održano je 6. listopada 2015. godine u Zagrebu. Nastupilo je 7 

ekipa. 



 

2   |  Special Olympics 

Sportska konferencija održana u Dornbirnu 8. do 11. listopada 2015. godine imali smo jednog 

predstavnika.  

Prvenstvo Hrvatske u plivanju održano je 20. i 21. listopada 2015. godine u Tuheljskim 

Toplicama, nastupile su 34 ekipe ukupno 129 natjecatelja. Održan Okrugli stol i savjetovanje s 

temom prijava za svjetske igre sukladno kriterijima SOH. 

Održani su Zdravstveni programi: Promocija zdravlja i Zabavno vježbanje. Volonteri su bili 

polaznici Policijske akademije, učenici 2. gimnazije iz Zagreba i studenti KIF-a, te učenici OŠ 

Lijepa naša Tuhelj iz Tuhlja. 

Združeni malonogometni turnir održan je u Zaprešiću 05. studenog 2015. godine. Nastupilo je 9 

ekipa. 

Program Mladi sportaši održan je 26. studenog 2015. godine u Zagrebu na Policijskoj akademiji, 

a sudjelovalo je 67 sportaša sa i bez intelektualnih teškoća između dvije i sedam godina. 

Volontirali su polaznici Policijske akademije. 

Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu održano je 03. prosinca 2015. godine u Koprivnici, a  

nastupilo je 17 ekipa ukupno 63 sportaša. 

Dalmacija bowling održan u 03. prosinca 2015. godine u Kaštelama, a nastupilo je 6 ekipa 

ukupno 24 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u floorballu održano je 14. prosinca 2015. godine u Zagrebu. Nastupilo je 12 

ekipa. 

 


