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Spravodaj č. 1 
 

 

1. Na začiatku sezóny súťaže družstiev pozdravujeme všetky družstvá a prajeme veľa 

úspechov v sezóne 2018.  

 

2. Odporúčame vedúcim družstiev prečítať si súťažný poriadok ZsAZ – www.zsaz.sk    

 

a) V tejto sezóne sa uskutočnia štyri kolá súčasne s kolami ml. žiactva. Družstvo tvorí 

maximálne 26 pretekárov. V súťažiach dorastencov a dorasteniek štartujú ročníky 

narodenia 2001 – 2002 vo svojej vekovej kategórii, pretekári kategórie  žiactva iba v 

rozsahu  pretekania svojej vekovej kategórie. V súťaži juniorov a junioriek štartujú iba 

ročníky narodenia 1999 – 2000. 

b) V súťaži družstiev dorastu atletický oddiel - klub zaplatí riadiacemu súťaže štartovné na 

každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola (ak má 

družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5,50.-€ ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 

11.-€). V súťaži juniorov atletický oddiel – klub zaplatí riadiacemu súťaže na každom 

kole štartovné, ktoré bude jednotné za juniora, juniorku, muža, ženu 1,00.-€. 

 

 

3. Povinnosti vedúceho družstva: 

• Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

• http://statistika.atletika.sk/kalendar 

• Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do termínu uvedenom 

v propozíciách pretekov. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie 

ukončí.  

• Juniorov a juniorky prihlasovať do kategórie mužov a žien, okrem juniorských 

disciplín. 

• Skontrolovať a upraviť prihlášku na kolo 

• Súpisky sa nerobia, každý prihlásený pretekár musí byť zaregistrovaný v SAZ 

 

4. Hosťovanie v súťaži je povolené, na základe súťažného poriadku a hosťovacieho 

poriadku. 

 

5. Kolá dorastu budú súčasne s kolami ml. žiactva. Prezentáciu pred kolom musí ukončiť 

vedúci  družstva 30 min. pred prvou disciplínou. Žiadame družstvá, aby boli dochvíľne, 

aby nenastali komplikácie pri prezentácii. 

 

6. Družstvám doporučujeme štartovať v jednotných dresoch, jednotné dresy štafiet sú 

povinné. 
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7. Družstvá, ktoré sa umiestnia v súťaži družstiev ZsAZ v kategórii dorastencov a 

dorasteniek na  1., 2. a 3. mieste postupujú na M-SR družstiev. Zo súťaže  juniorov 

a junioriek sa nepostupuje. 

 

8.  Časový program podľa jednotlivých propozícií. 

 

9.  Termíny a usporiadatelia kôl 

  

dátum podujatie kategória miesto usporiadateľ poznámky 

28.4. 2018 1.kolo dorast + ml.žiaci Nové Zámky ACNZA sobota 

12.5. 2018 2.kolo dorast + ml.žiaci Trnava NRSOG sobota 

20.5. 2018 
medzioblast. 

stretnutie 
dorast 

Nové Mesto nad 

Váhom 
AFKNM nedeľa 

27.5. 2018 M-ZsAZ 
juniori, dorast, 

st. žiaci 
Trnava ASKTT nedeľa 

3.6. 2018 3.kolo 
dorast + ml. 

žiaci 

Nové Mesto nad 

Váhom 
AFKNM nedeľa 

23. – 24.6. 

2018 
M-SR dorast Banská Bystrica  

sobota, 

nedeľa 

30.6.- 1.7. 

2018 
M-SR juniori 

Nové Mesto nad 

Váhom 
AFKNM 

sobota, 

nedeľa 

8.9. 2018 4.kolo dorast + ml.žiaci Nové Zámky ACNZA sobota 

6.10. 2018 M-SR druž. dorast Trnava ASKTT sobota 

3.11. 2018 
M ZsAZ v 

cezpol.behu 
všetky kategórie Nové Zámky ACNZA sobota 

  

 

 

 

 

 

V Nitre/Kráľovej nad Váhom dňa 24.4.2018 

 

 

PaedDr. Katarína Adlerová     PaedDr. Róbert Mittermayer 

riadiaca súťaže dorastencov a dorasteniek   riadiaci súťaže juniorov a junioriek 

 


