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Riadiaci súťaže mužov Atletickej ligy SAZ 

PaedDr. Róbert Mittermayer, Kráľová nad Váhom 468, 925 91 Kráľová nad Váhom 

mobil: 0908 481 230, e-mail: mittermayer@atletikasvk.sk 

 

Riadiaci súťaže žien Atletickej ligy SAZ 

Ing. Jozef Malík, J. Kráľa 15, 942 01 Šurany 

mobil: 0908 467 761, e-mail: malik@atletikasvk.sk  

 

 

1. Na začiatku novej sezóny 2018 pozdravujeme všetky prihlásené družstvá a prajeme 

veľa úspechov v sezóne 2018. 

2. Odporúčame vedúcim družstiev prečítať si súťažný poriadok Atletickej ligy. 

3. V tejto sezóne sa uskutočnia štyri kolá Atletickej ligy a Finále Atletickej ligy. 

4. Do súťaže sa prihlásili družstvá: 

Muži: ACSNR, DUKBB, NRSOG, STUBA, STUKE, UKBLA, ZTSDU (7 družstiev) 

Ženy: DUKBB, NRSOG, STUBA, SLATN, TASNV, UKBLA, ZTSDU (7 družstiev) 

5. V rámci prvého kola sa uskutoční predsunutá disciplína – beh na 10 000 m v Banskej 

Bystrici 5.5.2018. 

Prvé kolo Atletickej ligy sa uskutoční v Košiciach dňa 8.5.2018, koniec prezentácie 

bude o 12:30 hod. 

6. Povinnosti vedúceho družstva: 

a) Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná 

najneskôr deň pred pretekmi do 12:00 hod. 

b) Pri predsunutej disciplíne prihlásiť pretekárov podľa pokynov v propozíciách 

a zároveň poslať prihlášku aj riadiacim súťaže, najneskôr deň pred pretekmi do 

12:00 hod.. 

c) Dostaviť sa včas na prezentáciu – podľa pokynov v propozíciách. 

d) Oznámiť riadiacemu súťaže (e-mail, sms) zmenu pred oficiálnym časom štartu 

pri predsunutých disciplínach. 

e) Na kole skontrolovať a upraviť prihlášku. 

f) Odovzdať pridelené štartové čísla pretekárom. 

g) Spolupracovať s riadiacimi súťaže. 

 

7. Hosťovanie v súťaži je povolené, na základe hosťovacieho  poriadku SAZ.  
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8. Na jednotlivých kolách Atletickej ligy 2018 SAZ odmení štartujúcich pretekárov  na 

1., 2., 3. mieste finančnými cenami pre družstvo, za ktoré štartujú. Pri dosiahnutí 

bodového zisku aspoň 850 bodov podľa bodovacích tabuliek IAAF získajú pretekári 

pre družstvo, za ktoré štartujú 70 €, 50 €, 30 €, ak získajú menej ako 850 bodov 35 €, 

25 €, 15 €. Pri dosiahnutí bodového zisku aspoň 1000 bodov podľa bodovacích 

tabuliek IAAF získajú pretekári pre družstvo, za ktoré štartujú navyše prémiu 30 €. 

9. V sezóne 2018 budú v platnosti najnižšie výkony, za ktoré budú pridelované body pre 

pretekárov. Tabuľka výkonov je v súťažnom poriadku Atletickej ligy 2018. 

10. Štartová listina bude uverejnená na stránke www.atletika.sk do 20:00 hod. deň pred 

pretekmi. 

11. Atletickej ligy sa môžu zúčastniť aj pretekári klubov nezapojených do súťaže 

družstiev, za poplatok 5 €. 

12. Pretekári kategórie žiakov a žiačok nemôžu štartovať na Atletickej lige. 

13. Družstvá mužov a žien, ktoré sa po skončení 4.  kola Atletickej ligy umiestnia na 1. až 

7. mieste, majú právo štartovať na Finále Atletickej ligy. 

14. Nakoľko je prihlásených len 7 družstiev sa v súťažnom poriadku Atletická liga 2018 

mení: bod 10 d),  bod 10 f), 22 d) 

 Vo finále Atletickej ligy má právo štartovať sedem najlepších družstiev mužov 

a žien po 4 kolách Atletickej ligy.  

 Pred finále sa družstvám všetky body anulujú a do finále Atletickej ligy podľa 

poradia postupujú družstvá s bonifikáciou 7-6-5-4-3-2-1 hlavný bod. 

 Družstvá umiestnené na prvých siedmich miestach po finále Atletickej ligy 

SAZ odmení finančnými cenami 1. miesto 3.000 €, 2. miesto 2.200 €, 3. 

miesto 1.600 €, 4. miesto 800 €, 5. miesto 500 €, 6. miesto 400 €, 7. miesto 

300 €, 

15. Termíny a usporiadatelia kôl, Finále Atletickej ligy 

 

dátum Podujatie miesto usporiadateľ poznámka 

8.5.2018 1. kolo Košice ATUKE utorok 

2.6.2018 2. kolo Banská Bystrica DUKBB sobota 

21.7.2018 3. kolo Dubnica nad Váhom ZTSDU sobota 

18.8.2018 4. kolo Trnava ASKTT sobota 

2.9.2018 Finále Atletickej ligy Dubnica nad Váhom ZTSDU nedeľa 
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Predsunuté disciplíny, ktoré sa počítajú pre jednotlivé kolá: 

Pre 1.kolo:  5.5.2018 Banská Bystrica – beh na  10 000 m muži 

 

 

 

 

V Šali/Šuranoch dňa 25.4.2018 

 

PaedDr. Róbert Mittermayer      Ing. Jozef Malík 

riadiaci súťaže mužov      riadiaci súťaže žien 
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