
František Tóth, Pionierska č.33, 927 01 Šaľa  
mobil: 0910/321 704     e-mail : toth@atletikasvk.sk 

Riadiaci súťaže starších žiakov a žiačok  ZsAZ 
 

Spravodaj č. 1/2016  Šaľa  17.4.2016 

 

1. Na začiatku atletickej sezóny pozdravujem všetky prihlásené družstvá a prajem veľa úspechov 
v sezóne 2016. 

 

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

3. Hosťovanie je už zrealizované, mam zoznam hosťovania. V kolách súťaže st.žiakov ZsAZ beh na 
60m sú behy na čas, nie finále. 

 

4. Prihlášky:  budeme pracovať s programom ESO. 
Najneskôr v utorok v týždni pretekov bude na internetovej stránke SAZ „zavesený„ dokument pomocou 
ktorého je možné vytvoriť elektronickú prihlášku na konkrétny pretek. Dokument bude obsahovať 
aktuálnu databázu pretekárov a aktuálne disciplíny – ktoré sa na preteku uskutočnia (štafeta oddielu sa 
prihlási iba jedným ľubovoľným členom štafety). Oddiely, ktoré vytvoria prihlášku týmto spôsobom ju 
pošlú najneskôr dva dni pred pretekom do 1200 hod. na adresu toth@atletikasvk.sk  . . 
Prijatie prihlášky bude potvrdené e-mailom. V prípade, že oddiel nedostane potvrdenie prihlášky, je 
povinný kontaktovať  sa s jej adresátom (p. Tóth) a zjednať nápravu. 
Iné ako takto vytvorené „elektronické prihlášky“  je oddiel  povinný poslať tak, aby ich adresát dostal 
najneskôr dva dni pred pretekom. Prihláška podaná  majlom sa pokladá za prijatú, ak dostanete  
potvrdenie o jej prijatí. Inak platí to čo v prípade elektronickej prihlášky.  

 

5. Prihlásené družstva  do súťaže : 
STARŠÍ ŽIACI: 

              SLATN, ASKTT, BOJNI, DUSSA, AFKNM, OLYGA, NRSOG, ACSNR, LOKSU, HOLIC, ACNZA. 
STARŠIE ŽIAČKY: 
SLATN, AFKNM, ASKTT, BOJNI, LOKSU, NRSOG, ACSNR, DRUPY, ACNZA. 
 

6. Povinnosti vedúceho družstva na 1. kole: 

 Zaplatiť riadiacemu súťaže štartovné za družstvo v zmysle SP ZsAZ (44,- resp. 22,- €) 

 Upraviť prihlášku na kolo. 
 

7. Postup do finále M-SR družstvá žiactvo : 
Starší žiaci prvé dve družstvá, staršie žiačky prvé dve družstvá. 

 

8. Termíny a usporiadatelia kôl 
  

Dátum Podujatie kategória Miesto Usporiadateľ Poznámky 

30.04.2016 1.kolo Staršie žiactvo Trnava ASKTT sobota 

08.05.2016 2.kolo Staršie žiactvo Nové Mesto n.V. AFKNM nedeľa 

22.05.2016 3.kolo Staršie žiactvo Trenčín SLATN nedeľa 

28.05.2016 M-ZsAZ dorast+st.žiaci Trnava ASKTT sobota  

29.08.2016 4.kolo Staršie žiactvo Nové Zámky ACNZA pondelok 

17-18.9.2016 M-SR jednotlivci Staršie žiactvo Bratislava  S / N 

08.10.2016 M-SR družstvá Staršie žiactvo Nové Mesto n.V. AFKNM sobota 

 

František Tóth             

                                  riadiaci súťaže staršieho žiactva  
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