
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    01/2015 
riadiaceho juniorov, junioriek, dorastencov a dorasteniek 

 

Účastníci súťaže: 

Juniori: DUKBB, UMBBB, SVEBB, ZTSDU, ACKLM, SPAPB, SNPZH 

Juniorky: DUKBB, UMBBB, ZTSDU, ACKLM,ZTSMT,SPAPB, SNPZH 

Dorastenci: DUKBB,UMBBB,SVEBB, MOSTB, ZTSDU ,MACLC, ACKLM, CVCLM, SPAPB, SKPZA, 

SNPZH ,DANZV 

Dorastenky: DUKBB, UMBBB, SVEBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, MACLC, ACKLM, CVCLM, 

ZTSMT, SPAPB, SLAZI, SKPZA, SNPZH 

Termíny jednotlivých kôl: 

1.kolo: 19.4.2015 Banská Bystrica (UMBBB) 

2.kolo: 1.5.2015 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

3.kolo: 17.6.2015 Banská Bystrica (SsAZ) 

4.kolo: 5.9.2015 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

Disciplíny: 

Juniori a dorastenci: 100m, 200m, 400m, 800m(I. a III.kolo), 1500 m(II. a IV.kolo), 3000m(I.kolo), 110m 

prek., 300m prek.(I. a III.kolo), 400m pr.(II. a IV.kolo), 2000 m prek. (II kolo), výška, diaľka, žrď (II. 
a III.kolo), guľa, disk, oštep, kladivo, 3 km chôdza (I. a II.kolo), 4x100m (I. a II.. kolo), 100-200-300-400m 

(II a IV.kolo) 

Juniorky a dorastenky: 100m, 200m, 400m, 800m(I. a III.kolo), 1500 m(II. a IV.kolo), 3000m(I.kolo), 

100m prek., 300m prek.(I. a III.kolo), 400m pr.(II. a IV.kolo), 2000 m prek. (II kolo), výška, diaľka, žrď (II. 
a III.kolo), guľa, disk, oštep, kladivo, 3 km chôdza (I. a II.kolo), 4x100m (I. a II.. kolo), 100-200-300-400m 

(II a IV.kolo) 

Obmedzenie štartu: 

V jednom kole môže za družstvo nastúpiť maximálne 26 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: 

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 juniorov, junioriek, 

dorastencov a dorasteniek 



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. 1/2015 
riadiaceho M – SsAZ družstiev mladších žiakov a žiačok  

 
1. V súťaži Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu družstiev pre rok 2015 boli zaradené nasledovné 

družstvá: 

 

        Mladší žiaci:        DUKBB, UMBBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, NIZNA, KUBIN, MACLC, ACKLM, 

                                      CVCLM, ZTSMT, OLYPB, SLAZI, SKPZA, SNPZH, DANZV. 

        Mladšie žiačky:  DUKBB, UMBBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, KUBIN, MACLC, ACKLM, CVCLM,       

                              ZTSMT, OLYPB, SKPZA, SNPZH, DANZV. 

 

2. V kategórii mladšieho žiactva štartujú chlapci a dievčatá ročník narodenia 2002 a mladší.  

 

3. Termíny jednotlivých kôl sú nasledovné: 

1.kolo: 19.04.2015 Banská Bystrica (UMBBB) 

2.kolo: 01.05.2015 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

3.kolo: 17.05.2015 Banská Bystrica (SsAZ) 

4.kolo: 05.09.2015 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

 

4. Disciplíny: 

        Mladší žiaci a žiačky : 

        60m, 150m, 300m, 600m, 1000m, 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. 

       

6. Bodovanie:  

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

       

7. Vedúci zúčastnených družstiev predložia pred začiatkom prvého kola 19.4.2015 základnú súpisku, ktorá musí 

obsahovať všetky náležitosti podľa Súťažného poriadku SsAZ pre rok 2015 (5.10). Doporučujem oddielom a 

klubom, ako aj usporiadateľom pretekov využívať elektronickú formu prihlasovania na preteky.  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 2015 pokynmi 

usporiadateľa, ktoré už boli vydané. 

 

 

 

 

S pozdravom 

                                                                                                                  –––––––––––––––––– 

                                                                                                                      Ing. Ľuboš Beláň 

mailto:belan@atletikadubnica.sk
http://www.atletikasvk.sk/


Katarína Štulíková , Tulská č.1 97400 Banská Bystrica 

 

Mobil: 0908 502687 , k.stulikova@gmail.com 

 

S P R A V O D A J    01/2015 

 

Riadiacej najmladšieho žiactva 

 

Účastníci súťaže: 

Najmladší žiaci : DUKBB, UMBBB, SVEBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, NIZNA, 

MACLC CVCLM , ZTSMT, OLYPB, SKPZA, SNPZH 

Najmladšie žiačky: DUKBB, UMBBB, SVEBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, KUBIN, 

MACLC, ACKLM,  CVCLM, VICTU, OLYPB, SKPZA, SNPZH, AKMZV 

 

Termíny jednotlivých kôl: 

1.kolo: 19.4.2015 Banská Bystrica (UMBBB) 

2.kolo: 1.5.2015 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

3.kolo: 17.6.2015 Banská Bystrica (SsAZ) 

4.kolo: 5.9.2015 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

 

Najmladší žiaci: 60m, 150m, 600m, výška, diaľka, kriketka, 1000m chôdza / I.a II. kolo/,    

4x60m 

Najmladšie žiačky: 60m, 150m, 600m, výška, diaľka, kriketka, 1000m chôdza,/ I. a II. kolo / 

4x60m 

 

Obmedzenie štartu: 

V jednom kole môže za družstvo nastúpiť maximálne 16 pretekárov (pretekárok). Každý atlét 

môže nastúpiť v jednom kole najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. 

Do súťaže sa boduje prvých desať miest systémom 11,9,8,...1 bod. 

 

Povinnosti vedúcich družstiev: 

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. 

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 stránkeSAZ 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 2015 a pokynmi vydanými usporiadateľom. 

 

 

 

Katarína Štulíková 

Riadiaca súťaže 



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

 

 

 

 

 

                                           S P R A V O D A J  č. 1 
     Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu družstiev staršieho žiactva 

                                                        pre rok  2015. 

 

 

1. Termíny jednotlivých kôl : 1. kolo  26.4. Dubnica nad Váhom  

2. kolo   8.5.  Banská Bystrica 

3. kolo   4.7.  Dubnica nad Váhom 

4. kolo   1.9.  Dubnica nad Váhom  

  

2. Prihlásené družstvá starších žiakov a starších žiačok do súťaže : DUKBB , 

UMBBB , MOSTB , ZTSDU , MSKDC , KUBIN , ACKLM , CVCLM ,  

ZTSMT , OLYPB , SLAZI , SKPZA , SNPZH , DANZV , NIZNA – len žiačky  

 

V Súťažnom poriadku SsAZ pre rok 2015 sú určité zmeny oproti 

predchádzajúcim rokom , žiadam vedúcich družstiev , aby si dôkladne 

preštudovali znenie SP . Sú tam zmeny v prihláškach , ako aj rozsahu pretekania 

či disciplín jednotlivých vekových kategórií . 

 

 

 

Teším sa na stretnutie na 1. kole súťaže . 

 

 

                                                                                    Mgr. Milutín Černák , v.r. 

                                                                                             riadiaci súťaže  

 

 

       

                                                                         

mailto:milutin@brnet.sk

