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Floor-hokej je sport, který byl navržen a
zaveden přímo pro speciální olympioniky. Hraje se
v tělocvičně či hale s mantinely, místo hokejového
puku se používá větší pružný prstenec a místo
hokejek hole, kterými se tento speciální „puk“ buď
posouvá, nebo vede zastrčením hole do jeho
středu. V ČR se tento sport v rámci speciálních
olympiád provozuje téměř od samého vzniku
ČHSO v roce 1990. Světových her se český tým
zúčastnil poprvé v roce 1993, od té doby se
zúčastňuje pravidelně. Reprezentační tým na
několika posledních olympiádách tvoří základ
z klubu Lvíčata Sedlec-Prčice, který se pod
dlouholetým
vedením
Stanislava
Urbana
vypracoval na jedno z nejlepších světových
mužstev. Pravidelně se účastníme soutěže tzv.
unified týmů, kde speciální olympionici hrají
společně s hráči bez postižení, tzv. partnery. Na
posledních světových hrách – Idaho USA v roce
2009 získal tým pod vedením Mgr.Stanislava
Urbana zlaté medaile.
Floor- hockey is a sport that has been designed and implemented specifically for the Special Olympians. It is played in a gymnasium or hall
with constraints instead of a hockey puck is used more flexible ring and instead of hockey sticks, which are the special " puck " either pushes
or plugging the hole leads to its center. In the Czech Republic the sport in the Special Olympics operates almost from the very beginning
ČHSO in 1990. World Games , the Czech team participated for the first time in 1993, since then attends regularly. National Team for the past
few Olympiads form the basis of the club Cubs Sedlec- Prčice, which, under the leadership of longtime Stanislav Urbana developed into one of
the world's best teams. We regularly participate in competitions called unified teams where Special Olympians play together with players
without disabilities , called partners. At the last World Games - Idaho USA in 2009, won the team led Mgr.Stanislava Urbana gold medals.

