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SPRAVODAJ č. 1/2019 
 

 

1. Na začiatku atletickej sezóny pozdravujeme družstvá staršieho a najmladšieho žiactva a prajeme 

veľa úspechov v sezóne 2019. 

2. Odporúčame vedúcim družstiev podrobne si prečítať súťažný poriadok ZsAZ pre rok 2019. 

3. Prihláška na kolo 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

4. Štartujú: 

V súťažiach staršieho žiactva - žiaci a žiačky - rok narodenia 2004 - 2005 vo svojej kategórii 

pretekári,  kategórie mladšieho žiactva  iba  v rozsahu  pretekania svoje vekovej  kategórie. 

V súťažiach najmladšieho žiactva - žiaci a žiačky- rok narodenia 2008 a mladší (ak je vyhlásená 

súťaž v kategórii, nie je možné štartovať vo vyššej vekovej kategórii – platí pre súťaž 

jednotlivcov). 

 

5. Úhrada 

Družstvá štartujú na náklady svojich atletických oddielov - klubov. V súťaži družstiev 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 € ak má 

družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €). Nečlenovia ZsAZ a pretekári zo zahraničia za 

poplatok  5 € / za štart. 

 

6. Obmedzenie štartov 

Podrobne si prečítajte Súťažný poriadok ZsAZ. V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev 

ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov: 

• st. žiaci a st. žiačky - 22 pretekárov, 

• najml. žiaci a najml. žiačky – 20 pretekárov 

7. Hodnotenie 

Za umiestnenie v jednotlivých disciplínach sa udeľujú tzv. pomocné body: 

a) v kategórii st. žiactva sa hodnotí 10 miest: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

b) v kategórii najml. žiactva  

• kolo viacboja - bodovanie - podľa počtu prihlásených pretekárov. (napr. sa prihlási na 

viacboj 145 detí, body budú od najlepšieho 145, 144, 143 atď.,). Bodovanie štafety – 

počet štafiet x 4. ( napr. prihlási sa 26 štafiet: 1. miesto má 4 x 26 bodov = 104. ) 

Pomocné body určujú poradie na kole. Hlavné body sa prideľujú podľa počtu 

prihlásených družstiev. (napr. 18 družstiev – hl. body: 18, 17, 16 ...atď) 

• kolo bez viacboja – bodovanie – hodnotí sa 10 miest: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1  

V prípade viacerých kôl, kde budú súťaže aj bez viacboja, sa z kôl viacboja do súčtu rátajú len hlavné 

body.  

 

mailto:toth@atletikasvk.sk
http://statistika.atletika.sk/kalendar


8. Rozsah súťaží 

Disciplíny 1. , 2., 3. kola  - najml. žiactvo - 3 boj + 4 x 60 m   
1. kolo CH, 3 kolo D 2. kolo CH, 1. kolo D 3. kolo CH, 2. kolo D 

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 plnou loptou 

600 m chôdza na 500 m 600 m 

 

Skok do diaľky – meranie z miesta odrazu. 1 m odrazové územie rozdelené po 10 cm. Meranie odrazu 

od najbližšej čiary v smere skoku. 

Hod plnou loptou autovým spôsobom – povolené prešliapnutie (pri správnom odhode môže vykročiť 

dopredu 1, 2 kroky po hodení plnej lopty) 

 

 

Disciplíny 4. a 5. kola 

najmladší žiaci 60 m (5. kolo), 150 m (4. kolo), 600 m (4. kolo), 1000m (5. kolo), 60 m pr., 

1000 m chôdza, diaľka, výška, vrh guľou 2 kg, hod loptičkou, 4 x 60 m 

najml. žiačky 60 m (5. kolo), 150 m (4. kolo), 600m (4. kolo), 1000 m (5. kolo), 60 m pr., 

1000 m chôdza, diaľka, výška, vrh guľou 2 kg, hod loptičkou, 4 x 60 m 

 

Disciplíny kôl starších žiakov a žiačok 

starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr., 300 m pr., 1500 m prek., 

3000 m chôdza, diaľka, výška, guľa 4 kg, disk 1 kg, oštep 600 g, kladivo 4 

kg, žrď, 4 x 60 m (2. a 4. kolo), 4 x 300m (1. a 3. kolo) 

staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m pr., 300 m pr., 1500 m prek.,   

3000 m chôdza, diaľka, výška, guľa 3 kg, disk 1 kg, oštep 500 g, kladivo 3 

kg, žrď, 4 x 60 m (2. a 4. kolo), 4 x 300 m (1. a 3. kolo) 

 

9. Povinnosti vedúceho družstva na 1. kole: 

• Zaplatiť riadiacemu súťaže štartovné za družstvo v zmysle SP ZsAZ (je zmenené) 

• Upraviť prihlášku na kolo. 

10. Postup do finále M-SR – 2019 družstvá žiactvo : 

Starší žiaci prvé tri družstvá, staršie žiačky prvé tri družstvá. 

 

11. Termíny a usporiadatelia kôl 
  

Dátum Podujatie kategória Miesto Usporiadateľ Poznámky 

04.05.2019 1.kolo Star.najml. žiact. Nové Zámky ACNZA sobota 

18.05.2019 2.kolo Star.najml. žiact. Trenčín SLATN sobota 

02.06.2019 M-ZsAZ D.J.ml. žiactvo Trnava ASKTT nedeľa 

16.06.2019 3.kolo Star.najml. žiact. Trenčín SLATN nedeľa 

07.09.2019 4.kolo Star.najml. žiact. Nové Zámky ACNZA sobota 

14.09.2019 5.kolo naj.ml. žiactvo   nedeľa 

09.11.2019 M-ZsAZ cez.beh všetki kategorie Nové Zámky ACNZA sobota 

12.10.2019 Finale SR st.žiaci St. žiactvo Bratislava  sobota 
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