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MATÚŠ KOMPAS, LÚČNA 1, 927 05 ŠAĽA 

Mobil: 0902 749 489     E-mail : matuskompikompas@gmail.com 

Riadiaci súťaže mladších žiakov a mladších žiačok ZsAZ pre rok 2016 

 

 

Spravodaj č. 1 
 

 

1. Na začiatku sezóny súťaže družstiev pozdravujem všetky družstvá zapojené do súžaže 

družstiev ZsAZ a prajem veľa úspechov v sezóne 2016.  

 

2. Odporúčam vedúcim družstiev prečítať si súťažný poriadok ZsAZ pre rok 2016 

– www.zsaz.sk    

 

3. V tejto sezóne sa uskutoční päť kôl súčasne s kolami dorastu a najml. žiactva. Prvé 

dve kolá sa uskutočnia formou skupín disciplín. Počet v družstve je bez obmedzenia. 

V súťažiach mladšieho žiactva štartujú ročníky narodenia 2003 – 2004 a prípadne 

mladší v rozsahu svojho pretekania. 

 

4. Do súťaže družstiev mladších žiakov sa prihlásili družstvá: ACNZA, AFKNM, 

ASKTT, BOJNI, SLATN, NRSOG, ACSNR, OLYGA, LOKSU, DRUPY.  

 

Do súťaže družstiev mladších žiačok sa prihlásili družstvá: ACNZA,AFKNM, 

SLATN, DUSSA, ASKSK, ASKTT, BOJNI, NRSOG, ACSNR, OLYGA. 

 

5. Povinnosti vedúceho družstva: 

 Poslať prihlášku na adresu toth@atletikasvk.sk, najneskôr dva dni pred pretekom 

do 12:00 hod. 

 Najneskôr v utorok v týždni pretekov bude na internetovej stránke SAZ alebo 

na stránke ZsAZ uverejnený dokument, pomocou ktorého je možné vytvoriť 

elektronickú prihlášku na konkrétne preteky. Dokument bude obsahovať aktuálnu 

databázu pretekárov (i s hosťovaním) a aktuálne disciplíny, ktoré sa na preteku 

uskutočnia (štafeta sa prihlási jeden krát s ľubovoľným členom štafety). Iné ako takto 

vytvorené „elektronické prihlášky“  je oddiel  povinný poslať tak, aby ich adresát (p. 

Tóth) dostal najneskôr dva dni pred pretekom. 

 Zaplatiť riadiacemu súťaže štartovné v súťaži mladších žiakov/žiačok (55 €  resp. 

27,5€) na prvom kole za všetkých päť kôl.  

 Skontrolovať a upraviť prihlášku na kolo. 

 Každý prihlásený pretekár musí byť zaregistrovaný v SAZ. 

 

6. Hosťovanie v súťaži je povolené, na základe súťažného poriadku a hosťovacieho 

poriadku. 

 

7. Prezentáciu pred kolom musí ukončiť vedúci  družstva 30 min. pred prvou disciplínou. 

Žiadam družstvá, aby boli dochvíľne, aby nenastali komplikácie pri prezentácii. 

 

8. Družstvám doporučujem štartovať v jednotných dresoch, jednotné dresy štafiet sú 

povinné. 
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9. M – ZsAZ ml. žiactva sa uskutočnia formou skupín disciplín podľa vzoru M – SR. 

 

10. Termíny a usporiadatelia kôl : 

  

dátum podujatie kategória miesto usporiadateľ poznámky 

24.4.2016 1.kolo 
dorast + ml. žiactvo (formou 

skupín disciplín) 
Trnava NRSOG nedeľa 

14.5.2016 2.kolo 
dorast + ml. žiactvo (formou 

skupín disciplín) 
Nitra ACSNR sobota 

02.7.2016 3.kolo dorast + ml. žiactvo Nové Zámky ACNZA sobota 

04.9.2016 4.kolo dorast + ml. žiactvo Nitra ACSNR nedeľa 

18.6.2016 MSR 
ml. žiactvo (formou skupín 

disciplín) 
Nové Zámky ZsAZ nedeľa 

11.9.2016 5.kolo ml. žiactvo + najml. žiactvo Skalica ASKSK nedeľa 

24.9.2016 M - ZsAZ ml. žiactvo + najml. žiactvo Trenčín SLATN sobota 

5.11.2016 M – ZsAZ v cezpoľ. behu všetky kategórie Trenčín SLATN sobota 

 

 

 

 

 

 

V Šali, dňa 16.4.2016 

 

 

                     Matúš Kompas 

        riadiaci súťaže ml. žiactva ZsAZ 

 


