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Atletický Zväz Bratislavy - Súťažný poriadok 2015 
 

1) Základné ustanovenia 
Súťaž družstiev v atletike AZB sa riadi podľa pravidiel atletiky, smerníc SAZ 
a ustanovení tohto súťažného poriadku. 

 
2) Riadenie súťaží 
Jednotlivé súťaže riadi Výkonný výbor AZB. 
Za organizáciu, priame riadenie a priebeh jednotlivých súťaží zodpovedajú poverení 
riadiaci pracovníci v zmysle súťažného poriadku. 

 
3) Systém súťaže 
a) súťaže družstiev v oblasti sú jednoročné 
b) všetky súťaže prebiehajú formou viac stretnutí za účasti všetkých družstiev 
zaradených do príslušnej kategórie 

■ najml. žiaci a najml. žiačky - 5 kôl 

■  ml. žiaci a ml. žiačky - 5 kôl 

■  st. žiaci a st. žiačky - 4 kolá 

■  dorastenci a dorastenky - 4 kolá 

■  juniori a juniorky - 4 kolá 
 

4) Práva a povinnosti riadiaceho pracovníka 
a) ihneď po obdržaní "Súťažného poriadku" vydá Spravodaj s informáciami pre 
vedúcich družstiev a pokynmi na usporiadanie 1.kola, ostatných kôl 
b) urobí kontrolu zoznamu členov oddielu, hosťujúcich 
c) spolupracuje s Igorom Gavenčiakom /poverený práca s ESO + štatistika/, ktorý 
zabezpečí zápisy a vydanie priebežných výsledkov 
d) je povinný zúčastniť sa každého kola súťaže, príp. zabezpečiť náhradu. Nasadzuje 
do rozbehov, ktoré sa bežia priamo na čas a dbá na riadny priebeh celej súťaže 
e) vyberie štartovné 5,00,-€ (st. žiactvo, dorast, juniori, dospelí) resp. 2,50,-€ (ml. 
žiactvo a najml. žiactvo) za každý štart od oddielov v AZB, ktoré sa nepodieľajú na 
organizovaní ligy, od ostatných oddielov v SAZ a zahraničných štartovné za štart. 
Tieto peniaze zúčtuje na VV AZB. 
f) rozhoduje o odvolaniach sa k Súťažnému poriadku ako člen jury v 1. inštancii 
g) po skončení pretekov preberie od usporiadateľa originály zápisov 
h) skontroluje vyhodnotenie zápisov jednotlivých disciplín, porovná ich s výsledkami 
a vykoná opravu chybných výsledkov a bodových hodnôt. Preverí dodržiavanie 
súťažného poriadku, zistí neoprávnené štarty a uloží tresty a pokuty za nedodržanie 
pravidiel a súťažného poriadku 
i) do piatich dní po prevzatí výsledkov vydá Spravodaj, ktorý má obsahovať: 

■  meno riadiaceho súťaže, číslo spravodaja, druh súťaže, dátum vydania 
spravodaja 

■  zhodnotenie usporiadaného kola, pripomienky a návrhy 

■  opravu výsledkov podľa zápisov a opravu bodovania 

■  vyhlásenie a odôvodnenie trestov a pokút 

■  oficiálnu tabuľku uskutočneného kola a oficiálnu celkovú tabuľku súťaže (za všetky 
kolá) s uvedením hlavných, pomocných bodov, počty štartov družstva 
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■  prípravu ďalšieho kola 
j) Spravodaj súťaže zasiela po každom kole všetkým prihláseným družstvám 
elektronickou formou a na adresy: 
predsedu AZB e-mail: gigo@gigo.sk a karol1960@azet.sk  
web stránku Slovenského atletického zväzu: web@atletikasvk.sk 
POUČENIE: "Proti rozhodnutiam riadiaceho súťaže v spravodaji je možné do 7 dní 
po rozposlaní spravodaja podať odvolanie na VV AZB.“ 
 

5) Štartujú 
a) v súťaži juniorov a junioriek štartujú iba ročníky narodenia 1996 - 1997 
b) v súťažiach dorastu- dorastenci a dorastenky - rok narodenia 1998 -1999 vo svojej 
vekovej kategórii, pretekári kategórie žiactva iba v rozsahu pretekania svojej vekovej 
kategórie 
c) v súťažiach staršieho žiactva - žiaci a žiačky - rok narodenia 2000 -2001 vo svojej 
kategórii pretekári, kategórie mladšieho žiactva iba v rozsahu pretekania svoje 
vekovej kategórie. 
d) v súťažiach mladšieho žiactva - žiaci a žiačky- rok narodenia 2002 - 2003 
e) v súťažiach najmladšieho žiactva - žiaci a žiačky- rok narodenia 2004 a mladší 

 
6) Podmienky účasti 
V súťaži AZB štartujú družstvá /družstvo tvoria jednotlivci z oddielu/, ktoré sa riadne 
prihlásili. 
a) štartujú pretekári oddielu /registrovaní v databáze SAZ/, ktorí sa prihlásili do 
súťaže resp. pretekári ktorí sú na hosťovaní. 
b) štart družstva mimo súťaže z iných oblastí ako AZB a zahraničia nie je povolený 
c) štart jednotlivca mimo súťaž je povolený za poplatok podľa 4e 
d) ak družstvo je vylúčené zo súťaže pred dokončením súťaže, škrtá sa toto družstvo 
zo súťaže, pričom sa nemenia body ostatných družstiev z predchádzajúcich kôl 
e) súťažiaci musia mať so sebou preukaz zdravotnej poisťovne a pretekajú na 
vlastnú zodpovednosť 
f) pretekár, ktorý nebude v štvrtok pred kolom registrovaný v SAZ nebude môcť 
nastúpiť na dané kolo 

 
7) Úhrada 
Družstvá štartujú na náklady svojich atletických oddielov - klubov. 
Atletický oddiel – klub zaplatí riadiacemu súťaže na každom kole štartovné podľa 4e. 
Náklady riadiacich súťaží, spracovanie zápisov, spracovanie výsledkov, rozposlanie 
výsledkov, obsluhu a dopravu časomerného zariadenia zabezpečí VV AZB + vedúci 
rozhodca + technický riaditeľ + štartér + príspevok na zdravotnú službu. 
Všetky faktúry týkajúce sa súťaži AZB zasielať na adresu: Ing. Igor Gavenčiak, 
Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur /mobil: 0903413075/ 

 
8) Prihláška na kolo 
Najneskôr v piatok týždeň pred pretekmi /streda/ bude na internetovej stránke SAZ 
uverejnený dokument pomocou ktorého je možné vytvoriť elektronickú prihlášku na 
konkrétny pretek. 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). Oddiely, ktoré vytvoria prihlášku 
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týmto spôsobom ju pošlú najneskôr deň pred pretekom do 1200 hod. na e-mail 
adresu: gigo@gigo.sk a karol1960@azet.sk . 
Prijatie prihlášky bude potvrdené e-mailom – najneskôr do 18:00 hod. deň pred 
pretekom. V prípade, že oddiel nedostane potvrdenie prihlášky, je povinný 
kontaktovať sa s jej adresátom (p. Gavenčiak - 0903413075) 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 e-mailom sa 
pokladá za prijatú, ak dostanete potvrdenie o jej prijatí. 

 
9) Začiatok stretnutí a prezentácia 
Všetky stretnutia sa začínajú popoludní v stredu od 16:00 hod., pokiaľ nie je v 
propozíciách uvedené inak. 
Prezentáciu pred kolom musí ukončiť vedúci družstva 30 min pred začiatkom prvej 
disciplíny. Pri prezentácii urobí vedúci družstva v prihláške zmeny: 

■  5 zmien bezplatne (škrt pretekára, škrt disciplíny, zmena disciplíny, dopis 
disciplíny) za družstvo, ostatné zmeny bude možné urobiť iba za poplatok 1.-€ za 
každú ďalšiu zmenu v prihláške. 

■  dopis pretekára – 2 € 

 
10) Obmedzenie štartov 
V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev AZB môže za družstvo štartovať 
neobmedzený počet pretekárov. 
Pretekári kategórie juniorov, dorastencov, žiakov v jeden deň nemôžu štartovať v 
dvoch disciplínach dlhších ako 400m. Pretekári kategórie žiakov a žiačok nemôžu 
skákať trojskok. 
Pretekári kategórie mladších a najml žiakov, mladších a najml. žiačok nemôžu v 
jeden deň štartovať v dvoch disciplínach dlhších ako 300 m. 
Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený. Počet disciplín pre 
pretekára nie je obmedzený. 
Pretekári kategórie mladších a najml. žiakov, mladších a najml. žiačok vrhajú guľou 
o hmotnosti 2 kg, môžu vrhať aj o hmotnosti 3 kg. 
Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok. 

Tieto pravidlá platia iba pre preteky AZB /pre M-SR platí “biela knižka 2015 SAZ“/.  
 
11) Námietky a odvolania 
Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. 
Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu 
súťaže. 
Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. 
Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti 
(chybné počítanie, neoprávnený štart,...). 
Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do 
jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB. 

 
12) Previnenia a tresty 
a) pri neuskutočnení stretnutia z viny usporiadateľa, je usporiadateľ povinný uhradiť 
zúčastneným družstvám, rozhodcom, všetky preukázané a doložené výdavky 
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b) ak si usporiadateľ kola nesplní povinnosti, bude mať skrátený príspevok na 
technické usporiadanie 
c) neoprávnené štarty sa trestajú stratou všetkých pomocných bodov získaných 
týmito pretekármi a navyše odčítaním 1 hlavného bodu z upraveného výsledku. 
Poradie pretekárov sa posúva. Každý neoprávnený štart sa posudzuje a trestá 
zvlášť. Pod pojmom neoprávnený štart sa rozumie napr., štart pretekára v disciplíne 
mimo povoleného rozsahu pretekania, štart pretekára po neoprávnenom 
nenastúpení na štart,... 
d) ak sa zistí neoprávnený štart pretekára v rozbehu, je pretekár diskvalifikovaný a do 
finále postupuje pretekár tak, akoby pretekár s neoprávneným štartom neštartoval. 
Ak sa to zistí v technických disciplínach, je pretekár zo súťaže vylúčený. V obidvoch 
prípadoch je družstvo potrestané podľa ods. "c" tohto článku 
e) za nenastúpenie na štart NP v disciplíne sa vyberá poplatok 3,00 €. 
f) Po ukončení prezentácie, ktorá končí 30 min pred štartom prvej disciplíny, sa za 
každé nenastúpenie na štart platí pokuta 3,00.-€ a pretekár je zo všetkých ďalších 
disciplín v zmysle pravidiel atletiky vylúčený (riadiaci súťaže vyradenie pretekára 
môže urobiť i dodatočne pri kontrole výsledkov). 

 
13) Hlavné povinnosti usporiadateľa 
a) zaistiť včas štadión, jeho vybavenie, možnosť práce s ESO a časomerom, 
vyznačenie sektorov, šatne, WC, prípadne sprchy  
b) zabezpečiť dobrú organizáciu stretnutia a zdravotnú službu 
c) zabezpečiť dostatok rozhodcov, technickú čatu a zúčtovať ich podľa platných 
smerníc SAZ. Koordinovať počty s VR + TR + Štartér /z AZB/. 
d) najneskôr 7 dní pred stretnutím zaslať všetkým zúčastneným družstvám, na 
stránku SAZ, predsedovi AZB a riadiacemu súťaže propozície stretnutia. 

 
14) Preloženie stretnutia 
a) usporiadateľ nemôže z vlastného rozhodnutia preložiť stretnutie 
b) pokiaľ usporiadateľ nemôže z akýchkoľvek dôvodov zaistiť usporiadanie kola na 
pridelenom štadióne AZB /P. Gleska/, je povinný zaistiť kolo na inom štadióne. Nie je 
dovolené, aby pridelené kolo odmietol 
c) nie je dovolené preložiť disciplínu do haly, telocvične,.. 
d) pri nedokončení stretnutia zásahom vyššej moci, určí riadiaci súťaže ďalší postup 
v spravodaji 

 
15) Hosťovanie 
V súťažiach družstiev najml. žiactva, ml. žiactva, st. žiactva a dorastu je povolené 
hosťovanie medzi oddielmi AZB. Hosťovanie platí pre súťaže družstiev pre celý rok 
2015 (vrátane M-SR družstiev žiakov a dorastencov). 
Žiadosť na hosťovanie musí byť podaná pred začiatkom súťaže, t.j. pred prvým 
kolom, najneskôr s dátumom poštovej pečiatky 10. apríla 2015 na adresu: Ing. Igor 
Gavenčiak, Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur, mobil: 0903 41 30 75, e-mail: 
gigo@gigo.sk a karol1960@azet.sk 
V žiadosti sa uvedie: meno, priezvisko, dátum narodenia pretekára, materský oddiel, 
oddiel do ktorého žiada hosťovanie a súhlas obidvoch oddielov. 
V roku 2015 môže oddiel prijať na hosťovanie a povoliť hosťovanie podľa počtov, ako 
sú uvedené v „Hosťovacom poriadku pre rok 2015“. 

mailto:gigo@gigo.sk
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Oddiel môže mať na súpiske maximálne štyroch hosťujúcich pretekárov, pričom na 
súťaž v jednom kole (podujatí) môžu nastúpiť a bodovať maximálne dvaja pretekári, 
ktorí majú povolenie hosťovať. Ďalší hosťujúci pretekári môžu štartovať iba mimo 
bodovania. 
Všetci pretekári, ktorí majú povolené hosťovanie, musia byť uvedení v zozname 
hosťujúcich pretekárov. Oznámenie o hosťovaní potvrdené VV AZB dostanú obidva 
oddiely a riadiaci súťaží AZB. V súťaži juniorov hosťovanie nie je. 

 
16) Jednotné úbory 
Družstvám odporúčame štartovať v jednotných dresoch. Jednotné dresy štafiet sú 
povinné. 

 
17) Prístup na ihrisko 
Právo vstupu na ihrisko majú rozhodcovia, funkcionári pretekov, riadiaci pretekov 
a jeden vedúci súťažiaceho družstva. Počas pretekov je zakázané trénovať na 
štadióne. 

 
18) Rozhodcovia 
Usporiadateľ zabezpečuje dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov. Medzi 
rozhodcov pretekov zaradí i tých rozhodcov, ktorých mu delegoval VV AZB. 

 
19) Zaradenie do rozbehov 
Zaradenie do rozbehov robí riadiaci súťaže 

 
20) Základné výšky a zvyšovania 
Skok do výšky: 
najml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm 
ml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm 
najml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm 
ml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm 
st. žiaci – 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm 
st. žiačky – 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161,...cm 
dorastenci – 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 183,...cm 
dorastenky – 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163,...cm 
Skok o žrdi : 
starší žiaci – 160, 180, 200, 220, 230, 240,....cm 
staršie žiačky - 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240....cm 
dorastenci – 180, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300,...cm 
dorastenky - 180, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300...cm 

 
21) Hodnotenie pre st. žiakov, dorast a juniorov 
Za umiestnenie v jednotlivých disciplínach sa udeľujú tzv. pomocné body: 
a) hodnotí sa 10 miest: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
Body sa udeľujú iba pretekárom z oddielov AZB 
b) rovnosť výkonov na bodovaných miestach sa rieši podľa pravidiel atletiky. 
Pomocné body sa prípadne delia. Rovnosť výkonov hlavných bodov v jednotlivých 
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kolách sa rieši tak, že o poradí družstiev rozhoduje väčší počet získaných prvých, 
prípadne druhých,… miest 
c) získané pomocné body v každom kole sa sčítajú a družstvá v poradí podľa tohto 
súčtu získavajú tzv. hlavné body. Prvé družstvo toľko bodov, koľko bolo prihlásených 
družstiev do súťaže a ďalšie vždy o 1 bod menej 
d) pri udelení červenej karty platí pretekárovi dosiahnutý výkon pre bodovanie, t.j. 
výkon dosiahnutý pred udelením karty 

 
21a) Hodnotenie pre ml. a najml. žiakov 
Za umiestnenie v jednotlivých disciplínach sa udeľujú tzv. pomocné body: 
a) hodnotí sa 10 miest: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
Body sa udeľujú iba pretekárom z oddielov AZB 
b) rovnosť výkonov na bodovaných miestach sa rieši podľa pravidiel atletiky. 
Pomocné body sa prípadne delia. Rovnosť výkonov hlavných bodov v jednotlivých 
kolách sa rieši tak, že o poradí družstiev rozhoduje väčší počet získaných prvých, 
prípadne druhých,… miest 
c) získané pomocné body v každom kole sa sčítajú a družstvá v poradí podľa tohto 
súčtu získavajú tzv. hlavné body. Prvé družstvo toľko bodov, koľko bolo prihlásených 
družstiev do súťaže a ďalšie vždy o 1 bod menej 
d) pri udelení červenej karty platí pretekárovi dosiahnutý výkon pre bodovanie, t.j. 
výkon dosiahnutý pred udelením karty 
Ak pretekár absolvuje všetky disciplíny viacboja,  dosiahnutý výkon v jednotlivých 
disciplínach sa boduje podľa viacbojárskych tabuliek SAZ 

 
22) Zvláštne technické ustanovenia 
a) preteky v behoch a v štafetách sa uskutočňujú priamo ako finálové a konečné 
poradie sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu, v ktorom behu boli dosiahnuté 
b) pokiaľ je na disciplínu prihlásený iba 1 pretekár, nie je možné túto disciplínu 
uskutočniť, ani udeliť body. Riadiaci súťaže je povinný toto oznámiť všetkým vedúcim 
družstiev a to pred otvorením súťaže na technickej porade. Je povinný prijať 
prípadnú ďalšiu prihlášku a príp. povoliť zmenu odovzdanej zostavy, aby sa súťaž 
mohla uskutočniť 
c) pretekári v hode kladivom si musia priniesť vlastné náčinie (usporiadateľ kola 
nemá povinnosť dodať pretekárom kladivo) 

 
23) Postup 
Družstvá, ktoré sa umiestnia v súťaži družstiev AZB v kategórii dorastencov, 
dorasteniek, starších žiakov a starších žiačok na 1. mieste postupujú na M-SR 
družstiev. 
Zo súťaže najml. žiakov a žiačok, ml. žiakov a žiačok, juniorov a junioriek sa 
nepostupuje. 

 
24) Zostup 
Zo súťaže AZB nezostupuje žiadne družstvo 

 
25) Titul 
Víťazné družstvo každej kategórie sa stáva „Majstrom AZB“. 
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26) Rozsah súťaží 
najmladší žiaci 60m, 150m, 300m, 600m, 60m pr., 2000m chôdza, diaľka, výška, 
kriket, guľa 2kg, 4x60m, 5-boj /60m pr.,loptička,60m,diaľka,600m/ 
najml. žiačky 60m, 150m, 300m, 600m, 60m pr., 2000m chôdza, diaľka, výška, kriket, 
guľa 2 kg, 4x60m, 5-boj /60m pr.,loptička,60m,diaľka,600m/ 
mladší žiaci 60m, 150m, 300m, 600m, 1000m, 60m pr., 2000m chôdza, diaľka, 
výška, kriket, guľa 2kg /3kg/, 4x60m, 5-boj /60m pr.,loptička,60m,diaľka,600m/ 
mladšie žiačky 60m, 150m, 300m, 600m, 1000m, 60m pr., 2000m chôdza, diaľka, 
výška, kriket, guľa 2kg /3 kg/, 4x60m, 5-boj /60m pr.,loptička,60m,diaľka,600m/ 
starší žiaci 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m pr., 200m pr. (1. a 3.kolo), 300m 
prek. (2. a 4.kolo), 1500m prek., 3000m chôdza, diaľka, výška, guľa 4 kg, disk 1kg, 
oštep 600g, kladivo 4 kg, žrď, 4x60m (1. a 3.kolo), 4x300m (2. a 4.kolo) 
staršie žiačky 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m pr., 200m pr. (1. a 3.kolo), 
300m prek. (2. a 4.kolo), 1500m prek., 3000m chôdza, diaľka, výška, guľa 3 kg, disk 
1kg, oštep 500g, kladivo 3kg, žrď, 4x60m (1. a 3.kolo), 4x300m (2. a 4.kolo) 
dorastenci 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m (1. a 3.kolo), 3000m (2. a 4.kolo), 
110m pr., 400m pr. (2. a 4.kolo), 300m pr. (1. a 3.kolo), 2000m prek., 5000m chôdza, 
diaľka, výška, žrď, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5kg, oštep 700g, kladivo 5kg, 4x100m 
(1. a 3.kolo), 100-200-300-400m (2. a 4. kolo) 
dorastenky 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m (1. a 3.kolo), 3000m (2. a 4.kolo), 
100m pr., 400m pr. (2. a 4.kolo), 300m pr. (1. a 3.kolo), 2000m prek., 3000m chôdza, 
žrď, výška, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1kg, oštep 500g, kladivo 3kg,    4x100m 
(1. a 3.kolo), 100-200-300-400m (2. a 4. kolo) 
juniori disciplíny dorastencov a guľa 6kg, disk 1,75kg, oštep 800g, kladivo 6kg 
juniorky disciplíny dorasteniek a guľa 4kg, kladivo 4kg 
Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach 
v rozsahu pretekania sa svoje vekovej kategórie /pozri Rozsah pretekania SAZ 
2015/. Do rozsahu pretekania sa patria majstrovské a doplnkové disciplíny. 
Doplnkové disciplíny sú všetky disciplíny nižších vekových kategórií a majstrovské 
disciplíny najbližšej vyššej kategórie. Pre mladších žiakov a mladšie žiačky sú 
doplnkovou disciplínou aj behy na 100m a 200m. 

 
27) Usporiadatelia kôl, termíny a miesto 

15.4.15 (St) Beh okolo Slovnaftu - M-Bratislavy v cezpoľnom behu  AZB, SOUCH             
21.4.15 (Ut) 1. kolo ligy AZB – starší žiaci + kontrolky (vrhy, hody)  VITAL  
22.4.15 (St) 1. kolo ligy AZB - starší žiaci + kontrolky (behy, skoky)  STUBA - CAŠ P. Gleska                                    
28.4.15 (Ut) 1.kolo ligy AZB - dorast+ml.žiaci+kontrolky (vrhy, hody)  VITAL    
29.4.15 (St) 1.kolo ligy AZB - dorast+ml.žiaci+kontrolky (behy, skoky)  STUBA- CAŠ P. Gleska                                    
12.5.15 (Ut) 2.kolo ligy AZB – starší žiaci + kontrolky (vrhy, hody)  VITAL  
13.5.15 (St) 2.kolo ligy AZB – starší žiaci + kontrolky (behy, skoky)  VITAL - CAŠ P. Gleska                                                
16.5.15 (So) M – AZB dorastu, juniorov, dospelých a veteránov - DEŇ IAAF KRYHA- CAŠ P. Gleska                                                                                                                                                  
19.5.15  (Ut) 2. kolo ligy AZB – dorast+ml.žiaci+kontrolky (vrhy, hody) VITAL  
20.5.15  (St) 2. kolo ligy AZB – dorast+ml.žiaci+kontrolky (behy, skoky) VITAL - CAŠ P. Gleska                                            
2.6.15 (Ut) 3.kolo ligy AZB – starší žiaci + kontrolky (vrhy, hody)  VITAL  
3.6.15 (St) 3.kolo ligy AZB -  starší žiaci + kontrolky (behy, skoky)  UKBLA - Lafranconi                                          
9.6.15 (Ut) M-AZB mladších a najmladších žiakov   AZB – STUBA - CAŠ P. Gleska                                        
16.6.15 (Ut) 3.kolo ligy AZB – dorast+ml.žiaci+kontrolky (vrhy, hody)   VITAL  
17.6.15 (St) 3.kolo ligy AZB – dorast+ml.žiaci+kontrolky (behy, skoky) INTER - CAŠ P. Gleska                                    
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19.6.-21.6.15  Turnaj 4 miest (zagreb,Ljubljaňa-Budapešť-Bratislava) Bratislava - CAŠ P. Gleska                                        
23.6.15 (Ut)  4.kolo ligy AZB – starší žiaci+kontrolky (vrhy, hody)  VITAL  
24.6.15 (St) 4.kolo ligy AZB – starší žiaci+kontrolky (behy, skoky) AKVBA+INTER+MACRA - CAŠ                                    
3.9.15  (Št) M – AZB starších žiakov – Lafranconi    UKBLA - Lafranconi 
8.9.15 (Ut)  4.kolo ligy AZB - dorast+ml.žiaci+kontrolky(vrhy, hody)   VITAL  
9.9.15 (St) 4.kolo ligy AZB- dorast+ml.žiaci+kontrolky (behy, skoky) MACRA-CAŠ P. Gleska                                                                                                    
16.9.15 (St) 5.kolo ligy AZB – ml. a najml. žiaci – finále  AZB – STUBA - CAŠ P. Gleska                                                               
17.10.15 (So) Vajnorský minimaratón - cestný beh (všetky kategórie)  MČ Ba-Vajnory  

 

ŠTK AZB povoľuje na rok 2015 tieto výnimky: 
ml. a najml. žiactvo má povolený  1 false start na beh. 
hmotnosť gule je 2 kg vo vrhu guľou. 
Pre kluby podieľajúce sa na usporiadaní AZB ligy a M-AZB sa nebudú uplatňovať  pokuty za NP a škrty 
pri prezentácii ako je uvedené v Súťažnom poriadku AZB 2015 s prihliadnutím na skutočnosť, že sa to 
nebude zneužívať. 

 
 
28) Účasť družstiev v súťažiach a riadiaci súťaží 
zoznam v súťažiach bude upravený po prezentácii prvého kola 
 
najmladší žiaci, najmladšie žiačky, mladší žiaci a mladšie žiačky 
riadiaci súťaže: MACRA - Dušan Štancel, Dopravná 21, 831 06 Bratislava-Rača, 
mobil: 0944 34 84 48, e-mail: stancel.dusan@gmail.com 
 
starší žiaci a staršie žiačky 
riadiaci súťaže: STUBA - Igor Gavenčiak, Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur, mobil: 
0903 41 30 75, e-mail: gigo@gigo.sk a karol1960@azet.sk 
 
dorastenci, dorastenky, juniori a juniorky 
riadiaci súťaže: STUBA - Igor Gavenčiak, Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur, mobil: 
0903 41 30 75, e-mail: gigo@gigo.sk a karol1960@azet.sk 
 
časomer:  Milan Beliansky /hradí AZB/ 
štartér:  Miroslav Helia /hradí AZB/ 
ESO + štatistika: Igor Gavenčiak /hradí AZB/ 
Zdravotná služba: príspevok 20 € /hradí AZB/ 
Vedúci rozhodca: Rudolf Mada /hradí AZB/ 
Technický riaditeľ: Dag Bělák /hradí AZB/ 

mailto:stancel.dusan@gmail.com
mailto:gigo@gigo.sk
mailto:karol1960@azet.sk
mailto:gigo@gigo.sk
mailto:karol1960@azet.sk
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Termínová  listina AZB – 2015 vonku 
                                      (stav k 10.4.2015)      

15.3.15 (Ne) Dve míle Bratislava – jazero Kuchajda  (3.kolo)    SCMT  
22.3.15 (Ne) Otváranie bežeckej sezóny na Železnej studničke  Quinta Essentia  
28.3.15  (So) M – sveta v cezpoľnom behu      Guiyang (CHN)  
28.3.15 (So) Detský minimaratón ČSOB Bratislava     Be – Cool  
29.3.15 (Ne) ČSOB Bratislava Maratón a polmaratón     Be – Cool  
12.4.15 (Ne)  Malý Devín (cestný beh pre mládež do 15 r.)    STARZ  
12.4.15 (Ne) Národný beh Devín – Bratislava      STARZ  
12.4.15 (Ne) Vienna City Marathon       Viedeň (AUT)  
15.4.15 (St) Beh okolo Slovnaftu - M-Bratislavy v cezpoľnom behu   AZB, SOUCH             
16.4.15 (Št) Memoriál J.Okoňa (sad Janka Kráľa)     GR ŽSR  
19.4.15 (Ne) Dve míle Bratislava - jazero Kuchajda  (4.kolo)    SCMT      
19.4.15 (Ne) Horský beh Cross Country Rača-Kamzík-M-SR v lesnom behu  CC Club Rača                                                
21.4.15 (Ut) 1. kolo ligy AZB – starší žiaci + kontrolky (vrhy, hody)   VITAL  
22.4.15 (St) 1. kolo ligy AZB - starší žiaci + kontrolky (behy, skoky)   STUBA                                    
28.4.15 (Ut) 1.kolo ligy AZB - dorast+ml.žiaci+kontrolky (vrhy, hody)   VITAL    
29.4.15 (St) 1.kolo ligy AZB - dorast+ml.žiaci+kontrolky (behy, skoky)   STUBA   
3.5.15   (Ne) Wings for Life World Run      Bratislava     
9.5.15   (So) Atletická liga – 1.kolo (Memoriál T.Babjaka)    Bratislava              
12.5.15 (Ut) 2.kolo ligy AZB – starší žiaci + kontrolky (vrhy, hody)   VITAL  
13.5.15 (St) 2.kolo ligy AZB – starší žiaci + kontrolky (behy, skoky)   VITAL              
16.5.15 (So) M – AZB dorastu, juniorov, dospelých a veteránov - DEŇ IAAF  KRYHA                                                                                                               
17.5.15 (Ne) Milá míla v Horskom parku-lesný beh    TJ Rapid, Nadácia HP    
19.5.15  (Ut) 2. kolo ligy AZB – dorast+ml.žiaci+kontrolky (vrhy, hody)                           VITAL  
20.5.15  (St) 2. kolo ligy AZB – dorast+ml.žiaci+kontrolky (behy, skoky)                         VITAL          
23.5.15 (So) M – SR  v polmaratóne       Martin  
24.5.15 (Ne) Franz-Schuster-Memorial, medz. atlet. míting U18/U16  Schwechat (AUT)  
26.5.15 (Ut) Zlatá tretra – míting IAAF      Ostrava  (CZE)   
31.5.15 (Ne) Rakúsky Beh žien       Viedeň  (AUT)   
2.6.15 (Ut) 3.kolo ligy AZB – starší žiaci + kontrolky (vrhy, hody)   VITAL  
3.6.15 (St) 3.kolo ligy AZB -  starší žiaci + kontrolky (behy, skoky)-Lafranconi  UKBLA                                           
6.6.15 (So) Medzištátne stretnutie dorastu     Trnava       
7.6.15 (Ne) Atletická liga - 2. Kolo       Nitra                                 
7.6.15 (Ne) Rozbehajme Karlovku      Ba - Karlova ves 
9.6.15 (Ut) M-AZB mladších a najmladších žiakov     AZB - STUBA     
13. - 14.6.15 M - SR dorastu       Dubnica n.Váh.   
16.6.15 (Ut) 3.kolo ligy AZB – dorast+ml.žiaci+kontrolky (vrhy, hody)    VITAL  
17.6.15 (St) 3.kolo ligy AZB – dorast+ml.žiaci+kontrolky (behy, skoky)  INTER 
19.6.-21.6.15 Turnaj 4 miest (zagreb,Ljubljaňa-Budapešť-Bratislava)   Bratislava  
20.6.15 (So) M-SR mladších žiakov       Skalica  
23.6.15 (Ut)  4.kolo ligy AZB – starší žiaci+kontrolky (vrhy, hody)   VITAL  
24.6.15 (St) 4.kolo ligy AZB – starší žiaci+kontrolky (behy, skoky)   VETERÁN  
27. -28.6.15 M-SR juniorov  + viacboje starších žiakov    Nové Zámky   
4.7.15 (So) Medzištátne stretnutie juniorov (CZE-SVK-CRO-HUN-SLO)  Chorvatsko  
15. – 19.7.15 Majstrovstvá sveta dorastu      Cali (COL)   
16. – 19.7.15 Majstrovstvá Európy juniorov     Eskilstuna (SWE)   
25.7.15 (So) Atletická liga - 3.kolo       Košice  
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26. – 31.7.15 Olympijský festival mládeže      Tbilisi (GEO)                                                  
1.8. - 2.8.15 M – SR  mužov a žien      Banská Bystrica   
8.8.15   (So) Atletická liga – 4.kolo       Trnava  
4.8 - 16.8.15 M-sveta veteránov (masters) EVACS 2015    Lyon  (FRA)  
3.9.15  (Št) M – AZB starších žiakov – Lafranconi     UKBLA  
8.9.15 (Ut)  4.kolo ligy AZB - dorast+ml.žiaci+kontrolky(vrhy, hody)    VITAL  
9.9.15 (St) 4.kolo ligy AZB- dorast+ml.žiaci+kontrolky (behy, skoky)  MACRA                                                                  
7. - 10.9.15 European Kids Athletics Games 2014 (mládež U 16)   Brno (CZE)  
12.9.15 (So) M – SR družstiev starších žiakov     Bratislava  
12.9.15 (So) M – SR v behu na 10 km – River Park Night Run   Bratislava  
13.9.15 (Ne) Atletický most – medzinár. míting (Memoriál Z.Hrbáčka) Dubnica n.Váh.  
19. - 20.9.15 M-SR starších žiakov      Dubnica n.Váh.     
15.9.15 (Ut) Finále Atletickej ligy 2015     Banská Bystrica      
16.9.15 (St) 5.kolo ligy AZB – ml. a najml. žiaci – finále    AZB - STUBA                            
23.9.15 (St) O pohár dekana FTVŠ - Lafranconi (mládež - školy)   UKBLA  
27.9.15 (Ne) Medzištátne stretnutie st. žiakov (HUN-SLO-CRO-CZE-SVK)  Česká rep.    
26.9.15 (So) Dm ženský beh - Ladies Run Bratislava     Be - cool  
26. - 27.9.15 M - SR vo viacbojoch - všetky kategórie (okrem starších žiakov) Bratislava  
30.9.15 (St) Platinový pohár STUBA – míting      Bratislava     
4.10.15 (Ne) M - SR družstiev dorastu     Dubnica n.Váh.  
4.10.15 (Ne) M - SR v maratóne (MMM)      Košice  
17.10.15 (So) Vajnorský minimaratón - cestný beh (všetky kategórie)  MČ Ba-Vajnory  
13.12.15 (Ne) Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu   Toulon-Hyéres (FRA)       
31.12.15 (Št) Silvestrovský beh cez bratislavské mosty    STARZ  
 
Termínová listina AZB 2015  - spracoval:   ŠTK AZB    
 
Propozície, výsledky a ďalšie informácie k pretekom na dráhe:    www.atletikasvk.sk 
Propozície, výsledky a ďalšie informácie k pretekom na ceste a v teréne:  www.beh.sk   
                                                                                                                                  www.binrun.sk 
                                                                                                                                  www.citybeh.sk         
 

 

 
 
 

http://www.atletikasvk.sk/
http://www.beh.sk/
http://www.binrun.sk/
http://www.citybeh.sk/
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Časový rozpis pre dorast a juniorov + mladšie a najmladšie žiactvo 1 až 4. kolo  
 

Časový rozpis            xx.xx.2015 a xx.xx.2015 
 
 

1. a 3. kolo ligy AZB dorastu a juniorov /behy + skoky + vrhy + hody/ + ml. žiactvo + KP. 
 
15:50 60 m prek. mŽky + mŽci   diaľka Dci + Jri + KP  výška Dky + Jky + KP 
16:10 100 m prek. Dky + Jky + KP   kriketka mŽky + mŽci 
16:20 110 m prek. Dci + Jri + KP 
16:30 1500 m Dky + Jky + KP    
16:40 1500 m Dci + Jri + KP 
16:50 100 m Dky + Jky + KP   diaľka Dky + Jky + KP  výška Dci + Jri + KP 
17:00 100 m Dci + Jri + KP 
17:10 60 m mŽky     guľa Dky + Dci + Jky + Jri + KP 
17:20 60 m mŽci      
17:30 400 m Dky + Jky + KP 
17:40 400 m Dci + Jri + KP       
17:50 800 m Dky + Jky + KP   diaľka mŽky + mŽci 
18:00 800 m Dci + Jri + KP      žrď Dky + Dci + Jky + Jri + KP 
18:10 200 m Dky + Jky + KP    
18:20 200 m Dci + Jri + KP    oštep Dky + Dci + Jky + Jri + KP 
18:30 300 m mŽky      
18:40 300 m mŽci        
18:50 300 m prek. Dky +Dci + Jky + Jri + KP  trojskok Dci + Dky + Jri + Jky + KP 
19:00 2000m prek. Dky +Dci + Jky + Jri + KP /jednotná výška prekážok/ 
19:10 600 m mŽky + mŽci 
19:20 4x100 m Dky +Dci + Jky + Jri + KP 
19:30 Záver pretekov       
 
Hod kladivom a diskom sa uskutoční v utorok na štadióne OŠG  - VITAL o 14:00 hod. 
Usporiadateľ má právo sa rozhodnúť usporiadať vrhy + hody po dohode na štadióne OŠG – VITAL. 
Ak sa prihlásia iba pretekári klubu Vital na vrhy a hody, začiatok preteku upraví riaditeľ a vedúci 
rozhodca v kladive. 
 
Dci – dorastenci, Dky – dorastenky, 
Jri – juniori, Jky – juniorky, 
KP – kontrólne preteky /dospelí, veteráni/ 
mŽci – mladší a najml. žiaci, mŽky – mladšie a najml. žiačky 
mŽci + mŽky  v skoku do diaľky a vo vrhu guľou majú po 3 pokusy 
poradie disciplín 5-boj /60m pr.,kriket,60m,diaľka,600m/. 
 
Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov. 
Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. 
Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 
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Časový rozpis            xx.xx.2015 a xx.xx.2015 
 

 

2. a 4. kolo ligy AZB dorastu a juniorov /behy + skoky + vrhy + hody/ + ml. žiactvo + KP. 
 
15:50 60 m prek. mŽky + mŽci  diaľka Dci + Jri + KP  výška Dky + Jky + KP 
16:10 100 m prek. Dky + Jky + KP   guľa Dky + Dci + Jky + Jri + KP + mŽky + mŽci 
16:20 110 m prek. Dci + Jri + KP 
16:30 3000 m Dky + Jky + KP    
16:40 3000 m Dci + Jri + KP 
16:50 100 m Dky + Jky + KP   diaľka Dky + Jky + KP  výška Dci + Jri + KP 
17:00 100 m Dci + Jri + KP 
17:10 60 m mŽky      
17:20 60 m mŽci     oštep Dky + Dci + Jky + Jri + KP 
17:30 400 m Dky + Jky + KP 
17:40 400 m Dci + Jri + KP       
17:50 800 m Dky + Jky + KP       výška mŽky + mŽci 
18:00 800 m Dci + Jri + KP   trojskok Dci + Dky + Jri + Jky + KP 
18:10 200 m Dky + Jky + KP    
18:20 200 m Dci + Jri + KP      
18:30 150 m mŽky      
18:40 150 m mŽci       žrď Dky + Dci + Jky + Jri + KP 
18:50 400 m prek. Dky +Dci + Jky + Jri + KP   
19:00 2000m prek. Dky +Dci + Jky + Jri + KP /jednotná výška prekážok/ 
19:10 1000 m mŽky + mŽci 
19:20 100-200-300-400 m Dky +Dci + Jky + Jri + KP 
19:30 Záver pretekov 
 
Hod kladivom a diskom sa uskutoční v utorok na štadióne OŠG  - VITAL o 14:00 hod. 
Usporiadateľ má právo sa rozhodnúť usporiadať vrhy + hody po dohode na štadióne OŠG – VITAL. 
Ak sa prihlásia iba pretekári klubu Vital na vrhy a hody, začiatok preteku upraví riaditeľ a vedúci 
rozhodca v kladive. 
 
Dci – dorastenci, Dky – dorastenky, 
Jri – juniori, Jky – juniorky, 
KP – kontrólne preteky /dospelí, veteráni/ 
mŽci – mladší a najml. žiaci, mŽky – mladšie a najml. žiačky 
mŽci + mŽky  v skoku do diaľky a vo vrhu guľou majú po 3 pokusy 
poradie disciplín 5-boj /60m pr.,kriket,60m,diaľka,600m/. 
 
Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov. 
Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. 
Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 
 
 

 
 
 



  Atletický Zväz Bratislavy – Súťažný poriadok 2015  

13 

 

Časový rozpis            xx.xx.2015 a xx.xx.2015 
 
 

1. a 3. kolo ligy AZB staršieho žiactva /behy + skoky + vrhy + hody/ + kontrólne preteky. 
 
16:00 100 m prek. Žky  + KP   diaľka Žci + KP  výška Žky + KP 
       guľa Žky + Žci + KP 
16:10 100 m prek. Žci + KP 
16:20 1500 m Žky + KP    
16:30 1500 m Žci + KP 
16:40 60 m Žky + KP 
16:50 60 m  Žci + KP 
17:00 300 m  Žky + KP   diaľka Žky + KP  výška Žci + KP 
       oštep Žky + Žci + KP 
17:10 300 m  Žci + KP  
17:20 800 m  Žky + KP    
17:30 800 m  Žci + KP 
17:40 150 m  Žky + KP   žrď Žky + Žci + KP 
17:50 150 m  Žci  + KP  
18:00 200 m prek. Žky +Žci + KP  
       disk Žky + Žci + KP 
18:15 1500m prek. Žky +Žci + KP /jednotná výška prekážok/ 
18:30 4x60 m Žky +Žci + KP 
18:45 Záver pretekov 
 
Hod kladivom sa uskutoční v utorok na štadióne OŠG  - VITAL o 14:00 hod. 
Usporiadateľ má právo sa rozhodnúť usporiadať vrhy + hody po dohode na štadióne OŠG – VITAL. 
Ak sa prihlásia iba pretekári klubu Vital na vrhy a hody, začiatok preteku upraví riaditeľ a vedúci 
rozhodca v kladive. 
 
Žky – staršie žiačky, Žci – starší žiaci, 
KP – kontrólne preteky /dorast, juniori, dospelí, veteráni/ 
 
Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov. 
Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. 
Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 
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Časový rozpis            xx.xx.2015 a xx.xx.2015 
 
 

2. a 4. kolo ligy AZB staršieho žiactva /behy + skoky + vrhy + hody/ + kontrólne preteky. 
 
16:00 100 m prek. Žky  + KP   diaľka Žci + KP  výška Žky + KP 
       guľa Žky + Žci + KP 
16:10 100 m prek. Žci + KP 
16:20 1500 m Žky + KP    
16:30 1500 m Žci + KP 
16:40 60 m Žky + KP 
16:50 60 m  Žci + KP 
17:00 300 m  Žky + KP   diaľka Žky + KP  výška Žci + KP 
       oštep Žky + Žci + KP 
17:10 300 m  Žci + KP  
17:20 800 m  Žky + KP    
17:30 800 m  Žci + KP 
17:40 150 m  Žky + KP   žrď Žky + Žci + KP 
17:50 150 m  Žci  + KP  
18:00 300 m prek. Žky +Žci + KP  
       disk Žky + Žci + KP 
18:15 1500m prek. Žky +Žci + KP /jednotná výška prekážok/ 
18:30 4x300 m Žky +Žci + KP 
18:45 Záver pretekov 
 
Hod kladivom sa uskutoční v utorok na štadióne OŠG  - VITAL o 14:00 hod. 
Usporiadateľ má právo sa rozhodnúť usporiadať vrhy + hody po dohode na štadióne OŠG – VITAL. 
Ak sa prihlásia iba pretekári klubu Vital na vrhy a hody, začiatok preteku upraví riaditeľ a vedúci 
rozhodca v kladive. 
 
Žky – staršie žiačky, Žci – starší žiaci, 
KP – kontrólne preteky /dorast, juniori, dospelí, veteráni/ 
 
Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov. 
Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. 
Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 
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Časový rozpis            xx.xx.2015 a xx.xx.2015 
 

1., 3., 5. kolo ligy AZB mladšieho žiactva /behy + skoky + vrhy + hody/ + kontrólne preteky. 
 
15:00 60 m prek. Žky  + KP   
15:05 60 m prek. Žci + KP 
15:20      kriketka mŽky + mŽci 
16:00 60 m Žky + KP   
16:10 60 m Žci + KP 
16:40     diaľka mŽky + mŽci 
17:00 300 m mŽky      
17:10 300 m mŽci        
17:40 600 m mŽky + mŽci  
17:50 Záver pretekov 
 
Žky – mladšie žiačky a najml. žiačky, Žci – mladší žiaci a najml. žiaci, 
KP – kontrólne preteky /staršie žiactvo, dorast, juniori, dospelí, veteráni/ 
5-boj /60m pr.,kriket,60m,diaľka,600m/ nominácia M-SR. 
Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov. 
Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. 
Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 
 
 

Časový rozpis            xx.xx.2015 a xx.xx.2015 
 

2. a 4. kolo ligy AZB mladšieho žiactva /behy + skoky + vrhy + hody/ + kontrólne preteky. 
 
15:00 60 m prek. Žky  + KP   
15:05 60 m prek. Žci + KP 
15:20      guľa mŽky + mŽci 
16:00 60 m Žky + KP   
16:10 60 m Žci + KP 
16:40     výška mŽky + mŽci 
17:00 150 m mŽky      
17:10 150 m mŽci        
17:40 1000 m mŽky + mŽci  
17:50 Záver pretekov 
 
Žky – mladšie žiačky a najml. žiačky, Žci – mladší žiaci a najml. žiaci, 
KP – kontrólne preteky /staršie žiactvo, dorast, juniori, dospelí, veteráni/ 
Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov. 
Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. 
Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 

 
Časový rozpis                   xx.xx.2015 
M-AZB mladšieho a najmladšieho žiactva /behy + skoky + vrhy + hody/ - M-AZB + viacboj. 

Začiatok 16:00 hod. disciplíny pre mladšie a najmladšie žiactvo 60m, 150m, 300m, 600m, 
1000m, 60m pr., 2000m chôdza, diaľka, výška, kriket, guľa 2 kg /3kg/, 4x60m, + viacboj. 
 


