
 

 

Výberové konanie na usporiadateľov Majstrovstiev SR, Atletickej ligy, 

Atletických mítingov, Medzioblastného stretnutia, Medzištátneho stretnutia, 

behov  a chôdze v roku 2019 

 

1. Fixné termíny: 

• Majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. 

žiakov a st. žiačok       25.5 – 26.5.2019 

• Medzioblastné stretnutie dorastencov a dorasteniek   25.5.2019 alebo 

15.6.2019 

• Majstrovstvá SR ml. žiakov a  ml. žiačok (formou skupín disciplín) 22.6.2019 

• Majstrovstvá SR juniorov a junioriek     22.6. – 23.6.2019 

• Majstrovstvá SR mužov a žien do 23 rokov - otvorené   29.6 – 30.6.2019 

• Majstrovstvá SR dorastencov a  dorasteniek    6.7. – 7.7.2019 

• Majstrovstvá SR mužov a žien      27.7. - 28.7.2019 

• Majstrovstvá SR vo viacboji ml. žiactvo     15.9.2019 

• Majstrovstvá SR st. žiakov a st. žiačok     21.9. - 22.9.2019 

 
2. Navrhované termíny: 

 

• Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km muži a žien    marec 2019 

• Majstrovstvá SR behu na 10 000 m mužov, žien, juniorov, junioriek apríl 2019 

• Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien    apríl 2019 

• Majstrovstvá SR v chôdzi na 20 km mužov a žien   apríl 2019 

• Majstrovstvá SR v chôdzi na 10 km mužov a žien, juniorov a junioriek máj 2019 



 

 

• Majstrovstvá SR v behu do vrchu mužov, žien, juniorov, junioriek jún 2019 

• Medzištátne stretnutie       jún 2019 

• Majstrovstvá SR v behu na 10 km mužov, žien, juniorov, junioriek september 2019 

• Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien    október 2019 

• Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, 

dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. žiakov a ml. žiačok  november 2019 

• 1. kolo Atletickej ligy       19.5.2019 

• 2. kolo Atletickej ligy       9.6.2019 

• 3. kolo Atletickej ligy       17.8.2019 

• 4. kolo Atletickej ligy       31.8.2019 

• Majstrovstvá SR družstiev mužov a žien - finále Atletickej ligy  14.9.2019 

• Atletický míting        máj 2019 

• Atletický míting        jún 2019 

• Atletický míting        júl 2019 

• Atletický míting        august 2019 

• Atletický míting        september 2019 

 

Zmenu termínu podujatia môžu ovplyvniť uzávierka plnenia limitov na vrcholné podujatia. 

 



 

 

Predpokladaný príspevok na usporiadanie zo SAZ: 

Podujatie suma €* 

M SR cezpoľný beh  všetky kategórie  1800 

M SR mužov a žien  4000 

M SR vo viacbojoch  2800 

M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok 2300 

M SR na dráhe juniorov  4000 

M SR na dráhe dorastencov  4000 

M SR na dráhe žiakov a žiačok  4000 

M SR na dráhe mužov a žien do 23 rokov 2300 

M SR beh na ceste 10 km  1000 

M SR maratón mužov a žien  1000 

M SR polmaratón mužov a žien  1000 

M SR v chôdzi mužov 10 km 800 

M SR v chôdzi mužov 20 km  1000 

M SR v chôdzi na 50 km a 20 km žien  1000 

M SR na dráhe ml.žiaci  2300 

M SR družstiev dorastencov  2300 

M SR družstiev žiakov a žiačok 2300 

M SR v behu do vrchu 700 

Atletický míting 1100 

Kolo Atletickej ligy 2000 

Finále Atletickej ligy 2500 

Medzioblastné stretnutie 8000 

Medzištátne stretnutie 14000 

*Navrhované sumy pre organizátorov podliehajú schváleniu rozpočtu SAZ na rok 2019. V prípade 
pozitívneho vývoja rozpočtu, je možnosť navýšenia sumy príspevku pre organizátorov, za podmienok 
úplného splnenia zmluvných podmienok so SAZ. 

Štartovné z M SR zostáva pre usporiadateľský oddiel. Funkcionárov pretekov delegovaných komisiami 
na podujatia vypláca SAZ. 

Klub AK AŠK Slávia Trnava poskytne atletický štadión na organizovanie súťaží za maximálne 
vhodných podmienok k organizácií súťaží. 

Žiadosti na usporiadanie posielajte predsedovi ŠTK do 22.10.2018 na e-mail: 

mittermayer@atletikasvk.sk  

 

V Kráľovej nad Váhom, 8.10.2018 

        PaedDr. Róbert Mittermayer 
         Predseda ŠTK 
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