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Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 26.10.2018 – 27.10.2018 

 

Prítomní: Róbert Mittermayer, Jozef Malík, Ján Gigac, Andrea Filipová, Marián Kalabus, Martin 

Illéš, Milan Laurenčík, Ivan Čillík, Marek Lučka, Marco Adrien Drozda 

 

Program : 

1. Privítanie 
2. Vyhodnotenie Atletickej ligy 2018 
3. Návrh zmien Atletickej ligy 2019 
4. Vyhodnotenie M SR 2018 všetkých kategórií 
5. Návrh zmien M SR 2019 všetkých kategórií 
6. Návrh termínovej listiny SAZ 2019 
7. Disciplíny pre kategórie najml. žiactva, detská atletika 
8. Návrh technických delegátov a riadiacich súťaží 2019 
9. Príprava halovej sezóny 2019 
10. Príprava brožúry „Atletické súťaže – hala 2019“ 
11. Príprava brožúry „Atletické súťaže 2019“ 
12. Program Atletická kancelária 
13. Rôzne 
14. Záver 

 

1. Predseda ŠTK R. Mittermayer privítal prítomných a poďakoval sa členom ŠTK za ich prácu 
počas sezóny 2018. Privítal nového zamestnanca sekretariátu – Marca Adriena Drozdu, 
ktorý bude mať na starosti vytváranie, kontrolu, opravu propozícií, kontrolu pripravenosti 
usporiadateľa a štadiónov na podujatie. 

 

2. R. Mittermayer, J. Malík vyhodnotili Atletickú ligu 2018, viď spravodaje AL 2018. 
Skonštatovali, že v sezóne neboli žiadne väčšie problémy.  
 

3.  
 

• časový poriadok prispôsobiť počtu pretekárov v disciplínach, aby nedochádzalo ku 
sklzu, či prestojom 

• vyznačiť výkonnostné méty vo vrhoch 

• opraviť výkonnostné limity v skoku o žrdi 
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• žiadať návrh od TMK na zlepšenie obsadzovania vybraných disciplín – slabá účasť. 

• Zverejňovanie priebežného stavu v bodovaní družstiev na nástenke 
 

 
4. R. Mittermayer vyhodnotil MSR v hale a vonku. Poďakoval sa funkcionárom a 

usporiadateľom podujatí.  
 

5.  
 

• väčšina štadiónov má nevyhovujúci stav na usporiadanie MSR, chýbajúce, či 
poškodené sektory, dráha a pod. 

• postupne sa začína prejavovať nedostatok kvalifikovaných rozhodcov – dopĺňanie 
domácich rozhodcov o rozhodcov z iných klubov 

• návrh KM na zrušenie MSR ml. žiactva z dôvodu predčasnej špecializácie, prehnaná 
honba za titulom zo strany trénerov a rodičov. Ml. žiactvo má v tomto veku 
všestranne trénovať a tiež aj súťažiť. 

• zrušiť kvalifikačné behy na MSR a robiť výber na základe štatistických tabuliek. 
 

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku 
pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 
V jednotlivých disciplínach môžu štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov: 
 
Osemdráha 
60 m, 100 m, 150 m, 200 m, 300m, 400 m, 60 m prek., 100 m prek., 110 m prek., 300 m prek., 
400 m prek.          32 štartujúcich,  
600 m, 800 m, 1500 m, 3000 m,        24 štartujúcich,  
chôdza           20 štartujúcich 
technické disciplíny         20 štartujúcich.  
 
Šesťdráha 
60 m, 100 m, 150 m, 200 m, 300m, 400 m, 60 m prek., 100 m prek., 110 m prek., 300 m prek., 
400 m prek.          24 štartujúcich,  
600 m, 800 m, 1500 m, 3000 m       24 štartujúcich,  
chôdza           20 štartujúcich 
technické disciplíny         20 štartujúcich.  
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6. P. Mittermayer prezentoval návrh termínovej listiny pre rok 2019. Spolupráca komisií ŠTK, 
TMK, KM. Do 22.10.2018 mali záujemcovia posialať žiadosti do výberového konania na 
usporiadanie podujatí SAZ. Väčšina podujatí ostala bez usporiadateľa. Osobné oslovenie 
usporiadateľov na usporiadanie podujatí. Predpokladaný termín zverejnenia termínovej 
listiny s usporiadateľmi je december 2018. 
 

7. Na základe podnetov z komisie mládeže a komisie detskej atletiky sa odporúča pre 
oblastné zväzy usporiadať súťaže v kategóriách najml. a ml. žiactva vo viacboji.  
 

KM, ŠTK, komisia detskej atletiky dáva návrh na zrušenie MSR ml. žiactva z dôvodu 
predčasnej špecializácie, prehnaná honba za titulom zo strany trénerov a rodičov. Ml. 
žiactvo má v tomto veku všestrane trénovať a tiež aj súťažiť. 
 

najml. žiactvo - 3 boj + 4 x 60 m   
1. skupina 2. skupina 3. skupina 

4 x 60 m 4 x 60 m 4 x 60 m 

60 m 150 m 60 m 

kriket diaľka z miesta odrazu hod 1 kg medicinbalom 

600 m chôdza na 500 m 600 m 

   

   

ml. žiactvo - 4 boj + 4 x 60 m  
1. skupina 2. skupina 3. skupina 

4 x 60 m 4 x 60 m 4 x 60 m 

60 m 150 m 60 m prek. 

diaľka výška guľa 

hod 1 kg medicinbalom hod loptičkou 60 m 

600 m chôdza na 1000 m 600 m 

 
Všetci pretekári súťažia vo viacboji a štafete 4 x 60 m. 
Bodovanie - podľa počtu prihlásených pretekárov. Bodovanie štafety – počet štafiet x 4. 
Maximálny počet v družstve 20 pretekárov. Klub može mať viac družstiev. 
Do rozsahu pretekania doplniť  - hod medicinbalom 1 kg 

- v kategóriách ml. a najml. žiactva skok do 
diaľky – meranie z miesta odrazu. 1 m 
odrazové územie rozdelené po 10 cm. 
Meranie odrazu od najbližšej čiary v smere 
skoku. 
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8. Na jednotlivé podujatia SAZ boli delegovaní technickí delegáti, resp. riadiaci súťaže. Úloha 
pre predsedu ŠTK – vyžiadať súhlas s delegáciou. Následné zverejnenie v Atletických 
súťažiach 2019. 
 

9. Halové preteky M-SR sa uskutočnia v hale Elán v Bratislave. Podujatia usporiada SAZ. 
Zabezpečiť zodpovednú osobu za usporiadanie. 
 

10. Vydanie brožúry Halových Atletických súťaží 2019 do konca novembra 2018. 
 

11. Vydanie brožúry Atletických súťaží 2019 do polovice marca 2019.  
 

12.  
 

• Štatistika pre nasadzovanie na MSR v hale – aj predchádzajúca sezóna, od 1.1.2018 

• Doplnenie PB 

• Viacboj – uverejňovanie stavu po skončených disciplínach (vypísať, po ktorých) 

• Tlačivá sú veľmi malým písmom.  

• AL – zverejňovanie bodového stavu po každej disciplíne 

• V štatistike chýbajú štafety, niektoré dlhé behy a chôdza na niektorých tratiach 

• Body na WEB, sumáru až po zoficiálnení výsledkov, aby nedochádzalo 
k obodovaniu pred ukončením disciplíny – technické disciplíny 

 
13.  

• Po schválení materiálov vo VV upraviť Rozsah pretekania sa v SAZ  

• Po schválení materiálov vo VV upraviť Štruktúru súťaží 2019 

• Hala v Bratislave má nové technické vybavenie – kamery, ukazovatele, technika 
 

14. Predseda ŠTK Róbert Mittermayer poďakoval prítomným za aktívnu účasť.  
 

V Kráľovej nad Váhom,   30.10.2018 

PaedDr. Róbert Mittermayer   

         predseda ŠTK  

 

 


