Mgr.Milutín Černák , Malinovského 11 977 01 Brezno e-mail:milutin@brnet.sk .

S P R A V O D A J č. l
Majstrovstiev SsAZ družstiev dorastu a juniorov pre rok 2014 .
1. 1. kolo súťaže sa uskutočnilo dňa 26.4.2014 v Banskej Bystrici za daždivého počasia. Preteky ,
ktoré sa uskutočnili spoločne s prípravkami a ml.žiactvom niesli v sebe všetky znaky začiatku
sezóny. Nebol dodržaný časový rozpis, rezervy boli v práci kancelárie pretekov
a rozhodcovského zboru. K dispozícii nebol vetromer , ukazovateľ kôl, zvonec v cieli a pod .
Niektorí vedúci zrejme podcenili úvodné kolo, preto sa vyskytli nedostatky , ktoré budem už
v nasledujúcom kole riešiť v zmysle SP 2014. Nie je mysliteľné , aby sa v jednom kole vyskytlo
toľko nenastúpení na štart oproti pôvodnej prihláške, aby sa pretekári dopisovali do zápisu
priamo na disciplíne a pod. Základné súpisky, čo je podmienkou k účinkovaniu v súťaži
neodovzdali :
Dci – DUKBB , SVEBB , ZTSMT, SKPZA, SNPZH .
Dky – DUKBB , MSKDC , ZVLKM , ZTSMT , SNPZH .
2. V kategórii dorasteniek bolo uskutočnených spolu 164 štartov . V kategórii dorastencov 162
štartov v 16 tich disciplínach. U juniorov 19 a junioriek 6 štartov. Spolu v súťaži uskutočnených
: 351 štartov . V šestnástich bodovaných disciplínach dorasteniek získali prvenstvá : ZTSDU –
4, DUKBB – 4, ZTSMT – 3 , SPAPB – 3 , ACKLM – 1 , MOSTB - 1 . U dorastencov : ZTSDU
– 3 , SPAPB – 3 , DUKBB - 3 , MACLC – 3 , ACKLM – 2 , SVEBB – 1, DANZV – 1 .
3. Po kontrole zápisov vo výsledkoch doplniť : 4x100m dorastenky 5.miesto SNPZH 57,03 (
Bahnová,Fekiačová,Krajčíková,Repiská ). Slivková ZTSDU 400m NF nie NP .
4. Tabuľka 1. kola – dorastenky .
Juniorky:
1.
ZTSDU
201 pom.b. 12 hl.b.
UMBBB
14 b.
2.
ZTSMT
168,5
11
KRILM
12
3.
DUKBB
87
10
SPAPB
7
4.
SPAPB
77
9
SVEBB
7
5.
MACLC
61
8
6.
UMBBB
28
7
7.
ACKLM
27,5
6
8.
MOSTB
27
5
9.
SNPZH
27
4
10.
MSKDC
21
3
11.
SLAZI
15
2
ZVLKM
0
0
Tabuľka 1. kola – dorastenci .
Juniori :
1.
MACLC
166 pom.b. 12 hl.b.
SPAPB
38 b.
2.
ZTSDU
151
11
SVEBB
28
3.
DANZV
139
10
UMBBB
21
4.
SPAPB
66
9
MOSTB
9
5.
DUKBB
52
8
DUKBB
7
6.
MOSTB
44
7
.
7.
ACKLM
41
6
8.
UMBBB
29
5
9.
SVEBB
19
4
10.
SNPZH
9
3
11.
ZTSMT
8
2
12.
SKPZI
7
1
2. kolo sa uskutoční v Dubnici n/V. dňa 4.5.2014 ( nedeľa )so začiatkom o 11,00.
Černák Milutín – riadiaci súťaže

Ing. Ľuboš Beláň, Moyzesova 390/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042/4423074, mobil: 0907542180, e-mail: belan@atletikadubnica.sk

S P R A V O D A J č. 1/2014
riadiaceho M – SsAZ družstiev mladších žiakov a žiačok
1.

V súťaži Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu družstiev pre rok 2014 boli zaradené nasledovné družstvá:
Mladší žiaci:

DUKBB, UMBBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, NIZNA, MACLC, ACKLM, ZTSMT,
OLYPB, SLAZI, SKPZA, SNPZH.
Mladšie žiačky: DUKBB, UMBBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, ZVLKM, NIZNA, MACLC, ACKLM,
ZTSMT, OLYPB, SLAZI, SKPZA, SNPZH.
2.

V kategórii mladšieho žiactva štartujú chlapci a dievčatá ročník narodenia 2001 a mladší.

3.

Termíny jednotlivých kôl sú nasledovné:
1.kolo: 26.04.2014 Banská Bystrica (UMBBB)
2.kolo: 04.05.2014 Dubnica nad Váhom (ZTSDU)
3.kolo: 29.08.2014 Lučenec (MACLC)
4.kolo: 21.09.2014 Dubnica nad Váhom (ZTSDU)

4.

Disciplíny:
Mladší žiaci a žiačky :
60m, 150m, 300m, 600m, 1000m (Ml. Žiaci), 60m prek., výška, diaľka, guľa, kriket, 2 000m chôdza(I.,II.kolo), 4x60m

5.

V jednom kole môže za družstvo mladšieho žiactva nastúpiť maximálne 18 pretekárov (pretekárok).
Každý atlét môže v jednom kole nastúpiť najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. Počet štartujúcich v jednej
disciplíne je ľubovoľný. Družstvo nemusí obsadiť každú disciplínu. Atlét nesmie v jednom kole nastúpiť v dvoch behoch
(chôdzi) dlhších ako 400 m. Prevod atlétov medzi A a B družstvom toho istého oddielu nie je možný. Rovnako nie je
dovolené štartovať v jednom dni za dve vekové kategórie (dorast, mladšie žiactvo a najmladšie žiactvo).
Podmienkou štartu družstva je uhradenie súťažného poplatku podľa bodu 5.2.
Mladšie a najmladšie žiactvo má skupiny disciplín (možnosť nastúpiť len v jednej disciplíne z jednej skupiny
a povinnosť nastúpiť minimálne v dvoch individuálnych disciplínach):
I.
60m, 150m, 300m(len mladšie žiactvo), diaľka
II. 600m, 1000m(len mladší žiaci), 60m pr.(len mladšie žiactvo), výška
III. guľa, kriketka, chôdza(I., II. kolo)
IV. 4x60m

6.

Bodovanie:
do súťaže sa boduje prvých desať miest systémom 11,9,8,...1 bod.

7.

Vedúci zúčastnených družstiev predložia pred začiatkom prvého kola 26.4.2014 základnú súpisku, ktorá musí obsahovať
všetky náležitosti podľa Súťažného poriadku SsAZ pre rok 2014 (čl.5.8), zoznam registrovaných pretekárov, potvrdený
registračným pracoviskom SAZ. Súpisku je možné rozšíriť pred každým kolom doplnkom súpisky rovnakým spôsobom,
ako u základnej súpisky.
Pri prezentácii družstva na jednotlivé kolá odovzdá vedúci družstva riadiacemu súťaže prehľad štartov, obsahujúci
zoznam štartujúcich, zostavený podľa abecedy s uvedením disciplín, v ktorých atlét štartuje a uhradí štartovné 2 € za
odprezentovaného pretekára.

8.

Spravodaje riadiaceho súťaže budú zverejňované aj na internetovej stránke SAZ www.atletikasvk.sk.

9.

V ostatných náležitostiach sa riaďte ustanoveniami Súťažného poriadku SsAZ pre rok 2014 pokynmi usporiadateľa,
ktoré už boli vydané.

S pozdravom
––––––––––––––––––
Ing. Ľuboš Beláň

Katarina Štulíková, Tulská č. 1. 97400 Banská Bystrica
Mobil-0908502687, k.stulikova@gmail.com
Riadiaca súťaže najmladších žiakov a žiačok SsAZ.

S P R A V O D A J č.1
1. Na začiatku sezóny by som chcela pozdraviť všetky družstvá a zapriať veľa
úspechov v sezóne 2014.
2. Odporúčam vedúcim družstiev prečítať si súťažný poriadok SsAZ 2014
3. Prihlásené družstvá:
Najmladší žiaci: DUKBB, UMBBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, KUBIN, MACLC,
ACKLM, ZTSMT, OLZPB, SKPZA, SNPZH
Najmladśie žiačky: DUKBB, UMBBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, KUBIN, ZVLKM,
NIZNA, MACLC, ACKLM, ZTSMT, VICTU, OLYPB, SKPZA, SNPZH
4. Povinnosti vedúceho družstva :
Predbežnú prihlášku zašlú družstvá podľa pokynov usporiadateľa. Prehľad štartov
odovzdajú vedúci družstiev v kancelárii pretekov najneskôr 1 hodinu pred
začiatkom súťaží. Menovite zloženie štafiet možno nahlásiť do jednej hodiny pred
štartom štafiet.
Do poručujem oddielom a klubom využívať elektronickú formu prihlasovania na
preteky. Najneskôr v utorok v týždni pretekov bude na internetovej stránke SAZ, v
položke PRETEKY zverejnený dokument, pomocou ktorého je možné vytvoriť
elektronickú prihlášku na konkrétne preteky. Dokument bude obsahovať aktuálnu
databázu pretekárov zúčastnených oddielov a klubov a aktuálne disciplíny, ktoré
sa na pretekoch uskutočnia /štafeta sa prihlási jeden krát s uvedení ľubovoľného
člena štafety/.Oddiely a kluby , ktoré vytvoria prihlášku týmto spôsobom, ju zašlú
najneskôr piatok pred pretekmi do 12,00 hod. na adresu určenú usporiadateľom v
organizačných pokynoch. Prijatie prihlášky potvrdí usporiadateľ najneskôr do
18,00 hod. v piatok pred pretekmi.
Pred prvým kolom vedúci družstiev odovzdajú Súpisku družstva v troch
exemplároch riadiacemu súťaže. Na súpiske družstva musí byť uvedený názov
oddielu /klubu/, meno, priezvisko a adresa vedúceho družstva a abecedný zoznam

pretekárov, ktorý obsahuje jeho meno, priezvisko a úplný dátum narodenia a u
hosťujúceho pretekára materský oddiel.
5. Hosťovanie v súťaži je povolené, na základe súťažného poriadku.
6. Upozorňujem na disciplíny: možnosť nastúpiť len v jednej disciplíne z jednej
skupiny a povinnosť nastúpiť minimálne v dvoch individuálnych disciplínach.
1. skupina: 60m, 150m, diaľka
2. skupina: 600m,výška
3. skupina: kriketka, chôdza / I. a II. Kolo /
4. skupina: 4x60m

7. Súťaž najmladších žiakov a žiačok je nepostupová.
8. Časový rozpis je v prílohe Súťažného poriadku SsAZ.
9. Termíny a usporiadatelia kôl:
1.
2.
3.
4.

Kolo
Kolo
Kolo
Kolo

26.4.
4.5.
29.8.
21.9

UMBBB
ZTSDU
MACLC
ZTSDU

V Banskej Bystrici 20.4.2014

Katarína Štulíková
riadiaca súťaže

Ing. Ján Gigac, P.V.Rovnianka 11, 036 01 Martin
Mobil: 0902 470 834, e-mail: jan.gigac@centrum.sk

S P R A V O D A J 01/2014
riadiaceho M – SsAZ družstiev starších žiakov a žiačok
Účastníci súťaže:
Starší žiaci: DUKBB,UMBBB,MOSTB,ZTSDU,MSKDC,KUBIN,ZVLKM,ACKLM, OLYPB,
SLAZI,SKPZA,SNPZH,DANZV
Staršie žiačky: DUKBB,UMBBB,SVEBB,MOSTB,ZTSDU,MSKDC,KUBIN,ZVLKM,
NIZNA,ACKLM,ZTSMT,SLAZI, SKPZA,OLYPB,SNPZH,DANZV
Termíny jednotlivých kôl:
1.kolo: 1.5.2014 Dubnica nad Váhom ( ZTSDU )
2.kolo: 10.5.2014 Banská Bystrica (UMBBB)
3.kolo: 22 6.2014 Banská Bystrica (UMBBB)
4.kolo: 7.9.2014 Banská Bystrica (UMBBB)
Disciplíny:
Starší žiaci: 60m, 150m, 300m, 800m, 1500 m, 100m prek., 300 m prek., 1500 m prek. (1. a 3.
kolo), výška, diaľka, žrď (2. a 4.kolo), guľa, disk, oštep, kladivo, 3 km chôdza (2.a 3. kolo), 4x60m (1.
a 3. kolo), 4x300 m (2 a 4.kolo)
Staršie žiačky: 60m, 150m, 300m, 800m, 1500 m, 100m prek., 300 m prek., 1500 m prek. . (1. a 3.
kolo), výška, diaľka, žrď (2. a 4.kolo), guľa, disk, oštep, kladivo, 3 km chôdza (2.a 3.kolo), 4x60m (1.
a 3. kolo), 4x300 m (2. a 4. kolo)
Obmedzenie štartu:
V jednom kole môže za družstvo nastúpiť maximálne 22 pretekárov (pretekárok). Každý atlét môže
nastúpiť v jednom kole najviac v troch disciplínach, vrátane štafety.
Bodovanie:
Do súťaže sa boduje prvých desať miest systémom 11,9,8,...1 bod.
Povinnosti vedúcich družstiev:
Vedúci družstiev predložia pred začiatkom prvého kola 1.5.2014 základnú súpisku,
ktorá musí obsahovať všetky náležitosti podľa Súťažného poriadku SsAZ pre rok 2014 (čl.5.8).
Pri prezentácii družstva na jednotlivé kolá odovzdá vedúci družstva riadiacemu súťaže prehľad
štartov, obsahujúci zoznam štartujúcich, zostavený podľa abecedy s uvedením disciplín, v ktorých
atlét štartuje a uhradí štartovné 3 € za odprezentovaného pretekára.
Prihlášky:
Doporučujem všetkým družstvám v maximálnej miere využívať elektronickú formu prihlášok podľa
článku 5.10. Súťažného poriadku SsAZ. Ušetríte tak čas sebe i usporiadateľovi. V prípade potreby
bližšie informácie môžete získať na internetovej stránke SAZ alebo telefonicky u Ing. Hunčíka.
Zverejňovanie spravodajov:
Spravodaje riadiaceho súťaže budú zverejňované na internetovej stránke SAZ
www.atletikasvk.sk.
V ostatných náležitostiach sa riaďte ustanoveniami Súťažného poriadku SsAZ pre rok 2014
a pokynmi vydanými usporiadateľom.
Ing.Ján Gigac
riadiaci súťaže staršieho žiactva

