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Izvješće  za 2017. 

 

Natjecanja i događanja održana u okviru SOH: 

Alpsko skijanje savjetovanje Austrija 15. do 18.01.2017. Schladming. Sudjelovao je glavni trener 

za alpsko skijanje za Zimske igre 2017. Davor Lukačević. 

Održano je Stručno multidisciplinarno savjetovanje 01. do 03. veljače 2017. godine u Tuheljskim 

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

psihologa), predavanja su održali Maja Krajcar, Slađana Tatić, Višnja Popović, Mijo Drašković, 

Vlado Strbad i Franjo Horvat. Teme vezane uz strategiju i razvoj Specijalne olimpijade Hrvatske. 

Prvenstvo Hrvatske u trčanju na krpljama održano 9. i 10. veljače 2017. godine u Delnicama  

nastupilo je 14 ekipa i ukupno 57 natjecatelja, koji su se natjecali u disciplini 100 metara. 

Prvenstvo Hrvatske u skijaškom trčanju održano 9. i 10. veljače 2017. godine u Delnicama 

nastupilo 17 natjecatelja u pojedinačnoj konkurenciji, a snage su odmjerili u disciplinama 50 i 

500 metara. 

Prvenstvo Hrvatske u alpskom skijanju je održano 24. veljače 2017. godine na Sljemenu. 

Nastupilo je 12 športašica i športaša. 

Program Mladi športaši održan je 02.03.2017. godine u Zagrebu na Policijskoj akademiji. 

Zimske svjetske igre Specijalne olimpijade, Austrija 2017 

Igre su održane od 14. do 25. ožujka 2017. godine, Graz, Schladming, Ramsau 

Delegacija Specijalne olimpijade Hrvatske sudjelovala je s 29 športaša i 9 trenera u športovima: 

alpsko skijanje, skijaško trčanje, floorball, brzo i umjetničko klizanje i trčanje na krpljama. 

Ukupno smo osvojili 19 medalja, 6 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih. 

Pulski atletski miting u združenoj atletici. Pula 10. i 11.04.2017. Trčalo se u disciplinama: 100m, 

200m, 400m i 4 x 100m štafeta. Sudjelovalo je  

Prvenstvo Hrvatske u biciklizmu održano je 27. i 28.04.2017. godine u Vrlici. Nastupilo je 30 

natjecatelja.  

Memorijalni floorball turnir Joseph T. Rukavina održan je 20.05.2017. godine u Dugom Selu. 

Nastupilo je 9 ekipa. 

Festival jednakih mogućnosti na kojem smo sudjelovali sa združenim florball turnirom ekipa 

SOH i Policijske akademije koji je održan 23.05.2017., te na taj način predstavili suradnju 

Ministarstva unutarnjih poslova i Specijalne olimpijade Hrvatske, na Trgu bana Josipa Jelačića u 

Zagrebu. 

Prvenstvo Hrvatske u nogometu održano je 24.05.2017. godine u Zaprešiću. Nastupilo je 15 

ekipa. Ujedno smo obilježili i Europski tjedan nogometa gdje se u istom tjednu održavaju turniri 

za osobe s intelektualnim teškoćama i na taj način se promiče i potiče briga o njima. 

MATP 26.05.2017. godine održan u Rijeci. 

Prvenstvo Hrvatske u bowlingu održano je 30. i 31.05.2017. u Zagrebu. Nastupilo je 106 

natjecatelja (69+37) 21 ekipa. 

4. Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske održane su od 22. do 24. rujna 2017. u Zagrebu na 

Policijskoj akademiji. Natjecalo se u atletici, floorball-u, pikadu, združenom pikadu i združenoj 

odbojci. Igre su počele torch run-om, tj. dolaskom olimpijskog plamena. Nastupilo je 25 ekipa iz 

cijele Hrvatske, a ekipe izvan Zagreba imale su besplatan smještaj i hranu za vrijeme igara. 

Sudjelovalo je preko 140 športaša, 60 trenera, 4o, volontera i 30 partnera. Održane su na 

Policijskoj akademiji, Ulica Gojka Šuška 1, Zagreb. 



 

2   |  Special Olympics 

Seminar za nove kliničke direktore za Fun Fitness održan je 25. do 28. rujna 2017. u Bukureštu, 

Rumunjska. Sudjelovao je jedan naš izabrani kandidat, Slađana Tatić. 

Nogometni turnir Velika Gorica održan je u Velikoj Gorici 05. listopada 2017., a nastupilo je 7 

ekipa. 

Prvenstvo Hrvatske u odbojci održano je u srijedu 06. listopada 2017. godine na Tuškancu, a 

nastupilo je 6 ekipa i preko 50 športašica i športaša. 

Prvenstvo Hrvatske u floorball-u održano je 10. listopada 2017. u Zagrebu. Nastupilo je 10 ekipa 

iz cijele Hrvatske. 

Na Prvenstvu Hrvatske u plivanju nastupilo je 130 športašica i športaša iz 30 ekipa iz cijele 

Hrvatske. 

Združeni malonogometni turnir Ban Josip Jelačić održati će se 16.11.2017. godine u Zaprešiću 

nastupiti će 9 ekipa i učenici Srednje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića kao partneri u našim 

ekipama. 

Također trenutno teku pripreme za Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu koje bi se trebalo održati 

30.11.2017. godine u Koprivnici.  

 

 

 

Nacionalni direktor 

Franjo Horvat, prof. 


