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S P R A V O D A J    č. 1/2016 
riadiaceho M – SsAZ družstiev starších žiakov a žiačok  

 
1. V súťaži Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu družstiev pre rok 2016 boli zaradené nasledovné 

družstvá: 

        Mladší žiaci:        DUKBB, BCFBB, UMBBB, SVEBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, NIZNA, CVCLM, 

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

        Mladšie žiačky:  DUKBB, BCFBB, UMBBB, SVEBB, MOSTB, ZTSDU, MSKDC, KUBIN,  ACKLM, 

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

 

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

 

3. Termíny jednotlivých kôl sú nasledovné: 

1.kolo: 30.04.2016 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

2.kolo: 02.07.2016 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

3.kolo: 27.07.2016 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

4.kolo: 03.09.2016 Dubnica nad Váhom (ZTSDU) 

 

4. Disciplíny: 

        Starší žiaci: 

        60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m prek., 300m prek., 1500m prek. (I. a III. kolo), 3 000m chôdza (I. a 

        II. kolo), výška, žrď, diaľka, guľa (4kg), disk (1kg), oštep (600g), kladivo (4kg), 4x60m (I. a III. kolo),    

        4x300m (II. a IV. kolo). 

        Staršíe žiačky : 

        60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m prek., 300m prek., 1500m prek. (I. a III. kolo), 3 000m chôdza (I. a 

        II. kolo), výška, žrď, diaľka, guľa (3kg), disk (1kg), oštep (500g), kladivo (3kg), 4x60m (I. a III. kolo), 

        4x300m (II. a IV. kolo). 

 

5.    V jednom kole môže za družstvo staršieho žiactva nastúpiť maximálne 22 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.  

       Podmienkou štartu družstva je uhradenie súťažného poplatku podľa bodu 5.2. 

       

6. Vyhodotenie:  

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

       

7. 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. 

Doporučujem oddielom a klubom, ako aj usporiadateľom pretekov využívať elektronickú formu prihlasovania 

na preteky podľa Súťažného poriadku SsAZ pre rok 2016 (5.10). 

 

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 2016 pokynmi 

usporiadateľa, ktoré už boli vydané. 

 

 

 

S pozdravom 

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

                                                                                                                      Ing. Ľuboš Beláň 

                                                                                                  Riadiaci súťaže starších žiakov a žiačok 
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