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SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
12/2018 

 

HOSŤOVACÍ  PORIADOK  SAZ 
 

Prvá časť 

VŠEOBECNÁ USTANOVENIA 
 

Článok 1 

 

1. Tento hosťovací poriadok SAZ upravuje zásady pre hosťovanie pretekárov v súťažiach 

družstiev organizovaných SAZ a oblastnými atletickými zväzmi na území Slovenskej 

republiky. Pre medzinárodné súťaže platia podmienky uvedené v predpisoch IAAF alebo EA. 

 

2. Pod hosťovaním v podmienkach SAZ sa rozumie štart občana Slovenskej republiky 

registrovaného ako pretekár v atletickom klube (ďalej len „materský klub“) za ktorýkoľvek iný 

atletický klub (ďalej len „hosťujúci klub“), v súťaži družstiev. Hosťovanie nemení členskú 

príslušnosť ani registráciu pretekára. Pretekár zostáva naďalej členom materského klubu, 

za ktorý je registrovaný. 
 

3. Hosťovanie pretekárov sa povoľuje pre mládežnícke súťaže družstiev (dorast a žiactvo) 

a pre súťaže družstiev dospelých na dráhe a mimo dráhy (v cestnom behu, cezpoľnom behu 

a chôdzi na ceste). Pretekár kategórie žiactva môže hosťovať v klube zo svojej oblasti 

v mládežníckych súťažiach. Pretekár kategórie dorastu môže hosťovať v klube zo svojej oblasti 

v mládežníckych súťažiach a zároveň môže hosťovať v súťaži Atletická liga v klube mimo 

svojej oblasti. Hosťovanie schvaľuje Výkonný výbor SAZ na návrh Organizačnej komisie SAZ 

na základe návrhu hosťujúceho klubu. Hosťovanie platí iba pre kalendárny rok, v ktorom bolo 

povolené a dňom 31. decembra príslušného roka automaticky zaniká. 
 

4. Povolenie hosťovania platí pre družstvá všetkých vekových kategórií hosťujúceho klubu, 

pokiaľ to nevylučujú iné predpisy. 
 

5. Pretekár smie počas kalendárneho roka štartovať v súťaži družstiev tej istej kategórie buď za 

materský klub alebo za jeden hosťujúci klub, ak sa materský klub so svojim družstvom 

príslušnej súťaže nezúčastňuje. Hosťovanie pretekára počas kalendárneho roka v súťaži 

družstiev tej istej kategórie za viacero hosťujúcich klubov nie je povolené. 
 

6. Hosťovanie pretekárov môže byť povolené iba na základe súhlasu materského klubu, 

samotného pretekára a hosťujúceho klubu. Súhlas na hosťovanie nemôže žiaden z dotknutých 

subjektov odvolať. 
 

7. Za hosťovanie sa považuje aj štart cudzieho štátneho príslušníka (dospelí, mládežnícke 

kategórie) za klub registrovaný v SAZ. 
 

8. Všetci pretekári, ktorí majú povolené hosťovanie, musia byť zapísaní v zozname 

hosťujúcich pretekárov alebo v zozname hosťujúcich zahraničných pretekárov. 

Tieto zoznamy uverejňuje každý rok Organizačná komisia SAZ na webovom sídle SAZ 

najneskôr 13. apríla príslušného roka a priebežne ich počas roka aktualizuje. 
 

9. Porušenie Hosťovacieho poriadku SAZ je dôvodom na disciplinárne konanie v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SAZ. 
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Druhá časť 

HOSŤOVANIE V SÚŤAŽIACH DRUŽSTIEV MLÁDEŽE 
 

Článok 2 

 

1. Každý klub môže v kalendárnom roku pre súťaže družstiev v mládežníckych kategóriách dať 

súhlas na hosťovanie maximálne dvom pretekárom každej kategórie. 

 

2. Každé družstvo mládeže môže prijať na hosťovanie maximálne štyroch slovenských 

pretekárov. V každom kole oblastnej súťaže družstiev môžu nastúpiť maximálne dvaja 

hosťujúci pretekári, vrátane cudzích štátnych príslušníkov zapísaných v zozname hosťujúcich 

zahraničných pretekárov. 

 

Článok 3 

 

1. Klub, v ktorom má pretekár v mládežníckych kategóriách v súťažiach družstiev hosťovať, 

zašle najneskôr 9. apríla príslušného roka elektronickou formou „Novú žiadosť o hosťovanie“ 

v elektronickom systéme „Membery“ ako návrh na hosťovanie pretekárov. 

 

2. V návrhu na hosťovanie slovenských pretekárov musia byť uvedené nasledovné údaje: 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia pretekára, 

b) schválená žiadosť o hosťovanie zástupcom materského klubu,  

c) schválená žiadosť o hosťovanie pretekárom alebo jeho zákonným zástupcom 

(ak pretekár nedovŕšil 18 rokov) 

d) vytvorená a odoslaná „Nová žiadosť o hosťovanie“, na spracovanie zástupcom 

hosťujúceho klubu. 

 

3. Poverený člen Organizačnej komisie SAZ preverí, či návrh na hosťovanie spĺňa všetky 

podmienky Hosťovacieho poriadku SAZ. Všetky návrhy na hosťovanie Organizačná komisia 

SAZ predloží na rozhodnutie Výkonnému výboru SAZ. Pokiaľ Výkonný výbor SAZ návrh 

na hosťovanie zamietne, Organizačná komisia SAZ bezodkladne oznámi obom dotknutým 

klubom dôvod zamietavého rozhodnutia. Organizačná komisia SAZ spracuje zoznam 

schválených i zamietnutých hosťovaní a do 13. apríla príslušného roka zabezpečí jeho 

uverejnenie na webovom sídle SAZ. 

 

4. Proti rozhodnutiu o návrhu na hosťovanie sa možno odvolať do 20. apríla príslušného roka 

na Arbitrážnu radu SAZ, ktorá do 27. apríla príslušného roka rozhodne o odvolaní a svoje 

rozhodnutie oznámi obom klubom, Výkonnému výboru SAZ a predsedovi Organizačnej 

komisie SAZ, ktorý prípadnú zmenu v hosťovaní bezodkladne vyznačí v zozname hosťujúcich 

pretekárov uverejnenom na webovom sídle SAZ. 

 

5. Na majstrovstvách SR družstiev žiactva a dorastu môžu za družstvo nastúpiť maximálne 

dvaja hosťujúci pretekári, ktorí sú uvedení v zozname hosťujúcich pretekárov alebo v zozname 

hosťujúcich zahraničných pretekárov, zverejnených na webovom sídle SAZ. 
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Tretia časť 

HOSŤOVANIE V SÚŤAŽIACH DRUŽSTIEV DOSPELÝCH 
 

Článok 4 

 

1. Každý klub môže v kalendárnom roku prijať na hosťovanie maximálne šesť pretekárov 

do družstiev mužov a šesť pretekárok do družstiev žien. V tomto počte sú zahrnuté družstvá 

v súťažiach na dráhe i mimo dráhy (v cestných behoch, cezpoľnom behu a chôdzi na ceste). 

Pretekár, ktorý hosťuje v súťaži Atletická liga, nemôže byť z klubu, ktorý v príslušnom roku 

má právo štartovať v súťaži Atletická liga. 

 

2. Pretekár v kategórii dorastu môže: 

a) štartovať za svoj materský klub v súťaži družstiev dospelých a zároveň hosťovať 

v súťaži družstiev dorastu, 

b) štartovať za svoj materský klub v súťaži družstiev dorastu a zároveň hosťovať v súťaži 

družstiev dospelých, 

c) hosťovať v súťaži družstiev dospelých a zároveň hosťovať v tom istom klube v súťaži 

družstiev dorastu, 

d) hosťovať v súťaži družstiev dospelých mimo oblasti a zároveň hosťovať v súťaži 

družstiev dorastu vo svojej oblasti. 

 

3. V každom kole súťaže Atletická liga i v jej finále môžu za družstvo nastúpiť maximálne štyria 

hosťujúci pretekári, z toho najviac dvaja zo zoznamu hosťujúcich zahraničných pretekárov. 

V súťažiach družstiev mimo dráhy môže za každé družstvo nastúpiť iba jeden hosťujúci 

pretekár, buď zo zoznamu hosťujúcich pretekárov alebo zo zoznamu hosťujúcich zahraničných 

pretekárov. 

 

Článok 5 

 

1. Klub, v ktorom má pretekár hosťovať v súťaži Atletická liga, zašle najneskôr 9. apríla 

príslušného roka elektronickou formou vytvorenú a odoslanú „Žiadosť o hosťovanie v AL“ 

v elektronickom systéme „Membery“. 

 

2. V súťaži družstiev mimo dráhy podáva návrh na hosťovanie hosťujúci klub najneskôr 

20 dní pred konaním súťaže elektronickou formou vytvorenú a odoslanú „Žiadosť o hosťovanie 

na M-SR“ v elektronickom systéme „Membery “. V tejto lehote môže hosťujúci klub doplniť 

hosťujúcich pretekárov aj pre finále Atletickej ligy, pokiaľ neprekročí povolený počet šiestich 

slovenských hosťujúcich pretekárov. 

 

3. V návrhu na hosťovanie slovenského pretekára musia byť uvedené nasledovné údaje: 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia pretekára, 

b) schválená žiadosť o hosťovanie zástupcom materského klubu,  

c) schválená žiadosť o hosťovanie pretekárom alebo jeho zákonným zástupcom 

(ak pretekár nedovŕšil 18 rokov) 

d) vytvorená a odoslaná „Žiadosť o hosťovanie v AL“ alebo „Žiadosť o hosťovanie MSR“, 

na spracovanie, zástupcom hosťujúceho klubu. 
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4. Poverený člen Organizačnej komisie SAZ preverí, či návrh na hosťovanie spĺňa všetky 

podmienky Hosťovacieho poriadku SAZ. Všetky návrhy na hosťovanie Organizačná komisia 

SAZ predloží na rozhodnutie Výkonnému výboru SAZ. Pokiaľ Výkonný výbor SAZ návrh 

na hosťovanie zamietne, Organizačná komisia SAZ bezodkladne oznámi obom dotknutým 

klubom dôvod zamietavého rozhodnutia. Organizačná komisia SAZ spracuje zoznam 

schválených i zamietnutých hosťovaní a do 13. apríla príslušného roka zabezpečí jeho 

uverejnenie na internetovej stránke SAZ (pri súťažiach mimo dráhy 15 dní pred konaním 

súťaže) na webovom sídle SAZ. 

 

5. Proti rozhodnutiu o návrhu na hosťovanie sa možno odvolať do 20. apríla príslušného roka 

na Arbitrážnu radu SAZ, ktorá do 27. apríla príslušného roka rozhodne o odvolaní, svoje 

rozhodnutie oznámi obom klubom, Výkonnému výboru SAZ a predsedovi Organizačnej 

komisie SAZ, ktorý prípadnú zmenu v hosťovaní bezodkladne vyznačí v zozname hosťujúcich 

pretekárov uverejnenom na webovom sídle SAZ. Pri súťažiach mimo dráhy proti rozhodnutiu 

o návrhu na hosťovanie sa možno odvolať do 5 dní od jeho zverejnenia na webovom sídle SAZ 

na Arbitrážnu radu SAZ, ktorá do 5 dní rozhodne o odvolaní. 

 

Štvrtá časť 

HOSŤOVANIE CUDZÍCH ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV 
 

Článok 6 

 

1. Pod registráciou cudzieho štátneho príslušníka v klube registrovanom v SAZ za podmienok 

daných Registračným poriadkom SAZ sa rozumie povolenie zahraničnému pretekárovi 

hosťovať za slovenský klub. Cudzieho štátneho príslušníka možno zaregistrovať kedykoľvek 

počas roka, ale v jednotlivých kolách súťaže Atletická liga, vo finále súťaže Atletická liga 

a na M-SR družstiev mládeže môžu štartovať iba zahraniční pretekári zaregistrovaní 

do 13. apríla príslušného roka. 

 

2. Cudzí štátny príslušník registrovaný v SAZ môže počas roka štartovať iba v družstvách 

slovenského klubu, za ktorý je registrovaný. 

 

3. Podmienky udelenia súhlasu so štartom cudzieho štátneho príslušníka za družstvo slovenského 

klubu v medzinárodnej súťaži družstiev organizovanej IAAF alebo EA, ako aj termíny 

predkladania súhlasu, sa riadia podmienkami uvedenými v predpisoch IAAF alebo EA. 

 

Článok 7 

 

Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SAZ dňa 12.12.2018 a nadobúda účinnosť 

dňa 13.12.2018. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č.5/2018 Hosťovací poriadok SAZ. 


