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SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  

4/2015 
 

Hosťovací poriadok SAZ 
 

Prvá časť 
VŠEOBECNÁ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

1. Tento hosťovací poriadok upravuje zásady pre hosťovanie pretekárov v súťažiach družstiev 
organizovaných SAZ a oblastnými atletickými zväzmi na území Slovenskej republiky. 
Pre medzinárodné súťaže platia podmienky uvedené v predpisoch IAAF alebo EA. 

 
2. Hosťovanie pretekárov v súťažiach družstiev v podmienkach SAZ sa povoľuje 

v mládežníckych kategóriách ( kategórie dorastu a kategórie žiactva) a v kategóriách 
dospelých. 

 
3. Hosťovanie pretekárov sa môže uskutočniť iba so súhlasom materského atletického klubu 

alebo materského atletického oddielu športového klubu, ktorý môže povoliť hosťovanie 
do ktoréhokoľvek atletického klubu alebo atletického oddielu športového klubu (ďalej len 
„klub“), a to vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto hosťovacom poriadku 
(mládežnícke kategórie len v rámci oblasti). Ak  klub povolí hosťovanie pretekára, nemôže 
toto hosťovanie odvolať. Proti rozhodnutiu klubu o povolení hosťovania nie je možné podať 
odvolanie. Hosťovanie pretekárov zaniká automaticky dňom 31. decembra roka, v ktorom 
bolo povolené. 

 
4. Pretekár môže v bežnom roku hosťovať iba za jeden klub registrovaný v SAZ, bez ohľadu na 

to, či ide o súťaž družstiev v mládežníckych kategóriách alebo o súťaž družstiev 
v kategóriách dospelých, bez ohľadu na to, či ide o súťaž družstiev na dráhe alebo o súťaž 
družstiev mimo dráhy (chôdza, cestný beh, cezpoľný beh, polmaratón, maratón), a tiež bez 
ohľadu na to, či ide o súťaž družstiev organizovanú SAZ alebo oblastnými atletickými 
zväzmi. 

 
5. Hosťovanie pretekárov bez súhlasu materského klubu, hosťovanie za viacero klubov, ako aj 

porušenie iných ustanovení tohto hosťovacieho poriadku je dôvodom, na základe ktorého 
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je Disciplinárna komisia SAZ povinná začať disciplinárne konanie o uložení sankcie v zmysle 
Disciplinárneho poriadku SAZ. 

 
6. Hosťovanie nemení členskú príslušnosť ani registráciu pretekára. Pretekár zostáva naďalej 

členom materského klubu, za ktorý je registrovaný. 
 
 

Druhá časť 
HOSŤOVACÍ PORIADOK SAZ 

V SÚŤAŽIACH MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRIÍ 
 

Článok 2 
1. Ustanovenia druhej časti Hosťovacieho poriadku SAZ platia iba pre súťaže mládežníckych 

družstiev. 
 

2. Hosťovanie pretekárov v mládežníckych kategóriách v súťažiach družstiev organizovaných 
SAZ a oblastnými atletickými zväzmi možno povoliť do ktoréhokoľvek klubu, avšak len v 
rámci svojho oblastného atletického zväzu. 

 
3. Povolenie hosťovania platí pre všetky mládežnícke kategórie klubu, v ktorom pretekár 

hosťuje. Pretekár nemôže v bežnom roku za materský klub v súťažiach mládežníckych 
družstiev štartovať. 

 
4. Hosťovanie môže udeliť materský klub iba v termíne do 10. apríla príslušného roka. 

Hosťovanie nie je možné udeliť dodatočne po termíne a nie je ho možné v priebehu roka 
zrušiť ani zmeniť. 

 
 

Článok 3 
1. Klub, v ktorom bude pretekár hosťovať v mládežníckych kategóriách v súťažiach družstiev, 

zašle najneskôr 10. apríla príslušného roka na adresu pracovníka svojho oblastného 
atletického zväzu, povereného evidenciou hosťovania, poštou alebo e-malom 
(zoskenované) hlásenie o navrhovaných hosťovaniach pretekárov. 

 

2. V hlásení musia byť uvedené nasledovné údaje: 
a) meno, priezvisko, dátum narodenia pretekára, 
b) materský klub, 
c) klub do ktorého sa navrhuje hosťovanie, 
d) podpis pretekára, 
e) pečiatka a podpisy zástupcov materského klubu, 
f) pečiatky a podpisy zástupcov klubu do ktorého sa navrhuje hosťovanie. 

 

3. Rozhodnutie o návrhu na hosťovanie poverený pracovník oblastného atletického zväzu 
oznámi obom dotknutým klubom. Spracuje zoznam schválených hosťovaní a tento doručí 
pred začiatkom prvého kola oblastnej súťaže riadiacim súťaží v oblasti a najneskôr 
do 30. apríla príslušného roka aj predsedovi Športovo – technickej komisie SAZ, ktorý 
zabezpečí uverejnenie zoznamu na oficiálnej internetovej stránke SAZ. 
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4. Pracovník oblastného atletického zväzu môže v súťažiach družstiev v mládežníckych 
kategóriách povoliť štart cudzích štátnych príslušníkov s dlhodobým pobytom na území 
Slovenskej republiky registrovaných v SAZ. Dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky 
je potrebné dokladovať potvrdením príslušného štátneho orgánu. Cudzí štátni príslušníci 
s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky sa počítajú medzi hosťujúcich 
pretekárov. 
 

5. Proti rozhodnutiu o návrhu na hosťovanie sa možno odvolať do 7 dní od jeho zverejnenia 
na webovej stránke predsedovi príslušnej oblasti. Ten do 7 dní rozhodne o odvolaní. 

 
Článok 4 

1. Každý klub môže pre bežný rok v mládežníckych kategóriách vydať povolenie k hosťovaniu 
maximálne dvom pretekárom každej kategórie. 

 
2. Družstvo môže mať maximálne 4 hosťujúcich pretekárov. Na súťaž v jednom kole 

(podujatí), ako aj na M-SR družstiev v mládežníckych kategóriách, môžu nastúpiť 
maximálne dvaja pretekári, ktorí majú povolenie hosťovať, vrátane cudzích štátnych 
príslušníkov s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky registrovaných v SAZ.  

 
3. Všetci pretekári, ktorí majú povolené hosťovanie a  cudzí štátni príslušníci s dlhodobým 

pobytom na území Slovenskej republiky registrovaní v SAZ musia byť uverejnení v zozname 
hosťujúcich pretekárov na internetovej stránke SAZ. 

 
 

Tretia časť 
HOSŤOVACÍ PORIADOK SAZ 

V SÚŤAŽIACH DRUŽSTIEV DOSPELÝCH 
 

Článok 5 
1. Ustanovenia tretej časti Hosťovacieho poriadku SAZ platia iba pre súťaže družstiev 

dospelých. 
 

2. Klub môže pre každé svoje družstvo,  ktoré štartuje v príslušnom roku v súťaži „Atletická 
liga“, prijať na hosťovanie šesť pretekárov. 

 
3. Za každé družstvo klubu môžu v každom kole i vo finále súťaže „Atletická liga“ nastúpiť 

najviac štyria hosťujúci pretekári, z toho najviac dvaja zo zahraničia. 
 

4. Pretekári, ktorí hosťujú v družstve v súťaži „Atletická liga“, nemôžu byť z  klubov, ktoré 
v príslušnom roku majú právo štartovať v Atletickej lige.  

 
5. Hosťovanie dorastu v Atletickej lige je možné iba v rámci svojho oblastného atletického 

zväzu.  

a) Dorast môže štartovať za svoj materský klub v súťaži družstiev dorastu a zároveň v 
„Atletickej lige“. 

b) Dorast môže štartovať za svoj materský klub v „Atletickej lige“ a zároveň hosťovať v súťaži 
družstiev dorastu .  



4 

 

c) Dorast môže štartovať za svoj materský klub v súťaži družstiev dorastu a zároveň hosťovať 
v „Atletickej lige“ .  

d) Dorast môže hosťovať v „Atletickej lige“ a zároveň hosťovať v tom istom klube v súťaži 
družstiev dorastu . 

 
 

6. V súťaži družstiev dospelých mimo dráhy (M-SR v chôdzi, cezpoľnom behu, polmaratóne 
alebo maratóne) môže za klub štartovať iba jeden hosťujúci pretekár, ktorý nie je jeho 
členom, a to buď pretekár zo slovenského  klubu, ktorého družstvo sa súťaže nezúčastňuje, 
alebo cudzí štátny príslušník s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky 
registrovaný v SAZ. Tento bod neplatí pre Atletickú ligu. 

 
Článok 6 

1. Klub, v ktorom bude pretekár hosťovať v súťaži „Atletická liga“, doručí najneskôr do 
10.apríla príslušného roka osobe určenej Športovo – technickou komisiou SAZ poštou alebo 
emailom (zoskenované) hlásenie o  navrhovaných hosťovaniach pretekárov. Do počtu 
hosťujúcich pretekárov sa rátajú i cudzí štátni príslušníci registrovaní v SAZ. 

 
2. V hlásení musia byť uvedené nasledovné údaje: 
a) meno, priezvisko, dátum narodenia pretekára, 
b) materský klub, 
c) klub do ktorého sa navrhuje hosťovanie, 
d) podpis pretekára, 
e) pečiatka a podpisy zástupcov materského klubu, 
f) pečiatka a podpisy zástupcov klubu do ktorého sa navrhuje hosťovanie. 

 
3. Rozhodnutie o návrhu na hosťovanie osoba určená Športovo – technickou komisiou SAZ 

oznámi obom dotknutým klubom. Spracuje zoznam schválených hosťovaní a tento zverejní 
na webovej stránke www.atletikasvk.sk. 
 

4. Proti rozhodnutiu o návrhu na hosťovanie sa možno odvolať do 7 dní od jeho zverejnenia 
na webovej stránke generálenemu sekretárovi SAZ. Ten do 7 dní rozhodne o odvolaní. 

 

Štvrtá časť 
  ŠTART CUDZÍCH ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV 
 

Článok 7 
1. Cudzí štátny príslušník registrovaný v SAZ a cudzí štátny príslušník s povolením na 

hosťovanie môže počas roka štartovať iba v družstve jedného slovenského klubu bez 
ohľadu na to, či ide o štart za družstvo v mládežníckej kategórii alebo v kategórii dospelých 
a bez ohľadu na to, či ide o súťaž družstiev na dráhe alebo o súťaž družstiev mimo dráhy 
(chôdza, cezpoľný beh, cestný beh, polmaratón, maratón), a tiež bez ohľadu na to, či ide 
o súťaž organizovanú SAZ, oblastnými atletickými zväzmi alebo o medzinárodnú súťaž 
družstiev organizovanú IAAF alebo EA. 

 
2. Pre štart cudzieho štátneho príslušníka za družstvo slovenského klubu v kategórii mládeže 

a v kategórii dospelých (ak nie je registrovaný v SAZ) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas 
jeho členskej federácie so štartom v súťaži. 

http://www.atletikasvk.sk/
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3. Ak ide o štart za družstvo slovenského klubu v rámci súťaže „Atletická liga“, súhlas musí byť 

predložený najneskôr do 10. apríla príslušného roka riadiacemu súťaže určenému Športovo 
– technickou komisiou SAZ. Na základe kópie súhlasov členskej federácie so štartom 
cudzieho štátneho príslušníka je poverený riadiaci súťaže určený Športovo – technickou 
komisiou SAZ povinný spracovať zoznam a tento zverejniť na webovej stránke 
www.atletikasvk.sk 

 
4. Podmienky udelenia súhlasu so štartom cudzieho štátneho príslušníka za družstvo 

slovenského klubu v medzinárodnej súťaži družstiev organizovanej IAAF alebo EA, ako aj 
termíny predkladania súhlasu, sa riadia podmienkami uvedenými v predpisoch IAAF alebo 
EA. 

 
 

Piata časť 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 8 

Výklad tohto hosťovacieho poriadku robí Športovo – technická komisia SAZ. Jeho zmeny a doplnky 
schvaľuje VV SAZ. 
 

Článok 9 
Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SAZ dňa 11.3.2015, účinnosť nadobúda dňa 
12.3.2015. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č. 4/2014 Hosťovací poriadok SAZ. 

 

http://www.atletikasvk.sk/

