
MARIÁN HAMMEL, HODY 1246, 924 01 GALANTA 

Mobil: 0915 111 704  E-mail: hammel@asktt.sk 

Riadiaci súťaže najmladších žiakov a žiačok ZsAZ 
 

Spravodaj č.1 
 

1. Na začiatku sezóny by som chcel pozdraviť všetky družstvá a zapriať veľa úspechov v sezóne 2017. 
 

2. Odporúčam vedúcim družstiev prečítať si Súťažný poriadok ZsAZ pre rok 2017 zverejnený na 
www.zsaz.sk. Za kategóriu najmladších žiakov sa v sezóne 2017 platí štartovné za každé kolo súťaže 
ZsAZ. Ak má družstvo 8 a menej pretekárov zaplatí 5,50 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 
11 €. Prvé dve kolá súťaže najmladšieho žiactva budú prebiehať spôsobom skupín disciplín. Prvé kolo 
súťaže najmladšieho a staršieho žiactva bude rozdelené na doobedie (najml.žci) a poobedie (st.žci).  
 

3. V súťaži najmladších žiakov štartujú pretekári narodení v roku 2006 a mladší.  
 

4. Prihlásené družstvá: 
Najmladší žiaci: ATOLE, ASKTT, BOJNI, DRUPY, SLATN, NRSOG, ACSNR, ACNZA, AKLZM, 
SAKOM, AFKNM, HOLIC (12). 
Najmladšie žiačky: ATOLE, SLATN, ASKTT,BOJNI, NRSOG, ACSNR, MŠKBM, ACNZA, DRUPY, 
AKLZM, HOLIC, BSJUR, SAKOM, AFKNM, DUSSA (15). 
 

5. Povinnosti vedúceho družstva: 

 Poslať prihlášku na adresu toth@atletikasvk.sk. Najneskôr dva dni pred pretekom do 12:00 

hod. Prijatie prihlášky bude potvrdené emailom. Najneskôr v utorok v týždni pretekov bude na 
internetovej stránke SAZ uverejnený 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 (na štafetu sa prihlási jeden 
ľubovoľný člen štafety). Iné ako takto vytvorené „elektronické prihlášky“ je oddiel povinný poslať 
tak, aby ich adresát dostal najneskôr dva dni pred pretekom. 

 Skontrolovať a upraviť prihlášku a vykonať prezentáciu najneskôr 30 min. pred začiatkom prvej 
disciplíny. Žiadam družstvá, aby boli dochvíľne, a tak nenastali komplikácie pri prezentácii.  

 

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

7. Súťaž najmladších žiakov a žiačok je nepostupová. 
 

8. Časový program podľa jednotlivých propozícií. 
 

9. Termíny a usporiadatelia kôl: 
 

Dátum Podujatie kategória Miesto Usporiadateľ 

01.05.2017 1. kolo Najml.žci + st.žci N. Zámky ACNZA 

14.05.2017 2. kolo Najml.žci + st.žci Trnava ASKTT 

03.06.2017 3. kolo Najml.žci + st.žci N. Mesto AFKNM 

10.06.2017 4. kolo Najml.žci + ml.žci Trenčín SLATN 

03.09.2017 5. kolo Najml.žci + st.žci N. Zámky ACNZA 

30.09.2016 M-ZsAZ Najml.žci + ml.žci Skalica ASKSK 
 

 
 
V Trnave  18.4.2017 

           Marián HAMMEL  
   Riadiaci súťaže najml. žiakov a žiačok
 

mailto:hammel@asktt.sk
http://www.zsaz.sk/images/files/zsaz/surtazny_poriadok/Sutazny_poriadok_ZsAZ_2017_1.pdf
mailto:toth@atletikasvk.sk

