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Štruktúra súťaží SAZ v roku 2019 
 

A. súťaže jednotlivcov  

Hala 

 

1. M – SR mužov a žien v hale, 2 dni  

Účasť  pretekárov  na  základe  prihlášok  oddielov. 

 

2. M - SR juniorov a junioriek v hale, 1 deň  

Účasť  pretekárov  na  základe  prihlášok  oddielov. 

 

3. M - SR dorastencov a dorasteniek v hale, 1 deň 

Účasť  pretekárov  na  základe  prihlášok  oddielov.  

 

4. M - SR st. žiakov a st. žiačok v hale, 1 deň  

Účasť  pretekárov  na  základe  prihlášok  oddielov.  

 

5. M - SR ml. žiakov a ml. žiačok v hale, 1 deň  

Účasť  pretekárov  na  základe  prihlášok  oddielov. Formou skupín disciplín. 

 

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 budú štartovať orientačné nasledovné počty pretekárov: 

60 m a 60 m prek.       32 štartujúcich,    

200 m, 400 m, 800m         24 štartujúcich,  

1 500 m         20 štartujúcich, 

3 000 m        15 štartujúcich, 

chôdza         15 štartujúcich, 

skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, skok o žrdi, vrh guľou  16 štartujúcich.  

 

6. M - SR vo viacboji v hale, 2 dni 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku  

pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

V jednotlivých kategóriách budú štartovať orientačné nasledovné počty pretekárov: 

ml. žiactvo        48 štartujúcich 

st. žiactvo, dorast, juniori, dospelí     24 štartujúcich 

 

7. M –SR veteránov v hale, 1 deň 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. Zodp. komisia veteránov. 

Poradie pretekárov sa určí podľa hodnoty prepočítaného výkonu podľa ročných 

koeficientov WMA. 

 



 

 2 

Vonku 

 

 

8. M – SR na dráhe mužov a žien, 2 dni 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

9. M – SR na dráhe mužov a žien do 23 rokov, 2 dni 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

10. M – SR na dráhe juniorov a junioriek, 2 dni 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

11. M - SR na dráhe dorastencov a dorasteniek, 2 dni 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

12. M - SR na dráhe st. žiakov a st. žiačok, 2 dni 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

13. M - SR na dráhe ml. žiakov a ml. žiačok, 1 deň 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. Formou skupín disciplín.  

 

14. M - SR v maratóne mužov a žien. 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

15. M - SR v polmaratóne mužov a žien. 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

16. M – SR v chôdzi mužov a žien na 10 km 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

17. M - SR v chôdzi mužov na 20 km a žien na 20 km. 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

18. M - SR v chôdzi mužov na 50 km a žien na 50 km 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

19. M - SR v chôdzi juniorov a junioriek na 10 km. 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

20. M - SR mužov a žien v behu na 10 km na ceste. 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

21. M - SR juniorov v behu na 10 km na ceste. 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 
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22. M - SR v cezpoľnom behu – všetky kategórie, 1 deň 

  Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

23. M - SR mužov a žien v behu do vrchu 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

24. M - SR juniorov a junioriek v behu do vrchu 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

25. M – SR mužov a žien v horskom behu 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

26. M - SR vo viacbojoch v kategórií mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, 

dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. 

 

27. M – SR veteránov na dráhe a ceste 

Účasť pretekárov na základe prihlášok oddielov. Zodp. komisia veteránov. 

Poradie pretekárov sa určí podľa hodnoty prepočítaného výkonu podľa ročných 

koeficientov WMA. 

 

 

 

 

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, 300 m, 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, 2000 m, 3000 m, 5000 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, 2000 m, 3000 m, 5000 m    24 štartujúcich,  

chôdza          20 štartujúcich 

technické disciplíny        20 štartujúcich.  
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B. súťaže družstiev 

 

1. M - SR družstiev st. žiakov a st. žiačok - jednorazová súťaž. 

Účasť na základe postupu z dlhodobej oblastnej súťaže. (Dve družstvá z Majstrovstiev 

VsAZ, SsAZ, ZsAZ a jedno z AZB. Oblasť, z  ktorej je majster SR, má právo poslať o 

jedno družstvo viac). 

 

2. M - SR družstiev dorastencov a dorasteniek - jednorazová súťaž. 

Účasť na základe postupu z dlhodobej oblastnej súťaže.  (Dve družstvá z 

Majstrovstiev VsAZ, SsAZ, ZsAZ a jedno z AZB. Oblasť, z  ktorej je majster SR, má 

právo poslať o  jedno družstvo viac). 

 

3. M - SR družstiev mužov a žien  - jednorazová súťaž.  

Účasť 8 družstiev mužov a žien na základe poradia oddielov podľa súčtu bodov, ktoré 

získali pretekári oddielu v súťaži družstiev – Atletická liga  

  

4. M - SR družstiev  mužov a žien v chôdzi -  jednorazová súťaž  

pri M-SR jednotlivcov  v  chôdzi  na  20  km.  Účasť  na  základe  prihlášok oddielov. 

V družstve štartujú  minimálne 3 pretekári.  

Titul sa udelí pri počte min. tri družstvá z dvoch rôznych klubov. 

 

5. M - SR družstiev mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. 

žiakov, st. žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok v cezpoľnom behu -  jednorazová  súťaž   

pri M-SR  jednotlivcov. Účasť  na  základe prihlášok oddielov. V družstve mužov  

štartujú  minimálne 3 pretekári a v družstve žien štartujú minimálne 3 pretekárky. 

Titul sa udelí pri počte min. tri družstvá z dvoch rôznych klubov. 

 

6. M - SR družstiev  mužov a žien v polmaratóne  - jednorazová súťaž  

pri M-SR jednotlivcov. Účasť na základe prihlášok oddielov. V družstve štartujú 

minimálne 3   pretekári.  

Titul sa udelí pri počte min. tri družstvá z dvoch rôznych klubov. 

 

7. M - SR družstiev  mužov a  žien v  maratóne -  jednorazová súťaž  

pri M-SR jednotlivcov. Účasť na základe prihlášok oddielov. V družstve štartujú 

minimálne 3 pretekári.  

Titul sa udelí pri počte min. tri družstvá z dvoch rôznych klubov. 

 

8. M - SR družstiev mužov, žien juniorov a junioriek v behu na 10 km -  

jednorazová súťaž 

pri M-SR jednotlivcov. Účasť na  základe prihlášok oddielov. V družstve štartujú 

minimálne 3 pretekári.  

Titul sa udelí pri počte min. tri družstvá z dvoch rôznych klubov. 
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Hodnotenie družstiev v behoch a chôdzi mimo dráhu:  

Hodnotené budú iba družstvá, ktorých aspoň traja členovia dobehnú do cieľa. 

O umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení z redukovaného poradia, 

zostaveného z troch najlepších členov družstva. V prípade rovnosti súčtu umiestnení 

o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva. 

 

 

Oblastné súťaže 

 

A. súťaže jednotlivcov hala a vonku 

 

1. M – AZB mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. 

žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok 

 

2. M – ZsAZ mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. 

žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok 

 

3. M – SsAZ mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. 

žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok 

 

4. M – VsAZ mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. 

žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok 

 

B. súťaže družstiev vonku 

 

1. M – AZB družstiev juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. 

žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok 

 

2. M – ZsAZ družstiev juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. 

žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok 

 

3. M – SsAZ družstiev juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. 

žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok 

 

4. M – VsAZ družstiev juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. 

žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok 

 

 

Súťaže organizované SAZ, subjektami SAZ, športovými odborníkmi združenými 

v SAZ 

 

Mítingy, bežecké súťaže, chodecké súťaže, postupové súťaže, dlhodobé súťaže, 

klubové alebo oddielové súťaže, veteránske súťaže.  

Súťaže organizované SAZ, subjektami SAZ, športovými odborníkmi združenými 

v SAZ pri dodržaní pravidiel atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ. 
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Školské súťaže 

 

Školské majstrovské súťaže družstiev alebo jednotlivcov v rámci okresných, 

krajských, slovenských súťaží.  

Súťaže organizované subjektami SAZ alebo športovými odborníkmi združenými v 

SAZ pri dodržaní pravidiel atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ.  

Detská Atletika 

 

Súťaže registrovaných pretekárov mladších kategórií v rámci projektu Detská 

atletika.  

Súťaže organizované subjektami SAZ, športovými odborníkmi združenými v SAZ pri 

dodržaní pravidiel atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ.  

 

 

Štruktúru súťaži Slovenského atletického zväzu schvaľuje Valné zhromaždenie SAZ.  

Rozsah pretekania sa v SAZ pre všetky kategórie schvaľuje VV SAZ na návrh ŠTK 

SAZ. Propozície jednotlivých podujatí schvaľuje ŠTK SAZ  v zmysle platného 

"Rozsahu pretekania sa v SAZ“ 

 

 

 

V Kráľovej nad Váhom, dňa 16.4.2019  PaedDr. Róbert Mittermayer 


