
ATLETICKÉ SÚŤAŽE 2019 

 1 

 
 
 
 

ATLETICKÉ SÚŤAŽE 

 
 
 

2019 

 



ATLETICKÉ SÚŤAŽE 2019 

 2 

Obsah 
Obsah ................................................................................................................................................... 2 

Termínová listina SAZ 2019 .................................................................................................................. 4 

Prehľad Majstrovstiev Slovenska 2019 ................................................................................................ 8 

Prehľad Atletickej ligy 2019 .............................................................................................................. 9 

Majstrovstvá SR jednotlivcov v roku 2019 ......................................................................................... 10 

Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km mužov a žien .............................................................................. 14 

Majstrovstvá  SR  mužov a žien, juniorov a junioriek v cestnom behu na 10 km .............................. 16 

Majstrovstvá SR v chôdzi mužov a žien na 20 km .............................................................................. 19 

Majstrovstvá SR v polmaratóne ......................................................................................................... 20 

Majstrovstvá SR mužov, žien a juniorov, junioriek v behu na 10 000 m ........................................... 24 

Majstrovstvá SR vo viacbojoch .......................................................................................................... 26 

Majstrovstvá SR v chôdzi mužov,  žien, juniorov a junioriek na 10 km, veteránov na 5 km ............. 29 

Majstrovstvá SR v behu do vrchu ....................................................................................................... 33 

Majstrovstvá SR juniorov a junioriek ................................................................................................. 35 

Majstrovstvá SR mužov a žien do 23 rokov ....................................................................................... 39 

Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek ...................................................................................... 42 

Majstrovstvá SR mužov a žien ............................................................................................................ 46 

Majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok ........................................................ 50 

Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok .............................................................................. 53 

Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien ........................................................................................ 57 

Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu ................................................................................................... 59 

Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek ...................................................................... 60 

Majstrovstvá SR družstiev starších žiakov a starších žiačok .............................................................. 62 

Atletická liga 2019 – súťažný poriadok družstiev dospelých ............................................................. 66 

Rozpisy súťaží Atletickej ligy 2019 ..................................................................................................... 75 

1.kolo Atletickej ligy 2019 ............................................................................................................... 75 

2.kolo Atletickej ligy 2019 ............................................................................................................... 78 

3.kolo Atletickej ligy 2019 ............................................................................................................... 80 

4.kolo Atletickej ligy 2019 ............................................................................................................... 82 

Finále Atletickej ligy ........................................................................................................................ 84 

Medzioblastné stretnutie dorastencov a dorasteniek 2019 .............................................................. 86 

Rozsah pretekania sa v SAZ ................................................................................................................ 88 

Vzdialenosti a výšky prekážok platné v SAZ.................................................................................... 88 

Zloženie viacbojov........................................................................................................................... 93 

Rozdeľovník pre zasielanie výsledkov z pretekov .............................................................................. 94 

Hosťovací poriadok SAZ ..................................................................................................................... 95 

Slovenské rekordy a najlepšie výkony k 31.12.2018 .......................................................................... 99 

Adresár členov výkonného výboru SAZ ........................................................................................... 102 

Adresár oddielov SAZ – 2019 ........................................................................................................... 103 

Všeobecné zásady nominácie pretekárov na súťaže IAAF a EA ....................................................... 108 

Pokyny Komisie rozhodcov SAZ pre činnosť rozhodcov atletiky v roku 2019 ................................. 117 

Správa vedúceho rozhodcu – inštruktora rozhodcov ................................................................... 121 

Delegácia rozhodcov atletiky pre rok 2019 .................................................................................. 122 

Zoznamy rozhodcov SAZ 2019 ...................................................................................................... 125 

Rozhodcovia chôdze pre rok 2019 ................................................................................................ 132 

Technické pokyny ............................................................................................................................. 134 



ATLETICKÉ SÚŤAŽE 2019 

 3 

Plán školení a seminárov na rok 2019 ............................................................................................. 139 

Smernica Slovenského atletického zväzu 10/2018 .......................................................................... 140 

 
Spracovali:  PaedDr. Róbert Mittermayer, predseda športovo-technickej komisie SAZ 
  JUDr. Peter Filo, predseda komisie rozhodcov SAZ 
 



ATLETICKÉ SÚŤAŽE 2019 

 4 

Termínová listina SAZ 2019 
 
Január      

4.1. 
Majstrovstvá SR v chôdzi juniorov, junioriek, st. žiakov, st. 
žiačok - Pohár Mateja Tótha Banská Bystrica 

13.1. Majstrovstvá SsAZ najml. žiactva, ml. žiactva Banská Bystrica 
18.1. Atletický piatok Bratislava 
19.1. Majstrovstvá SsAZ st. žiactva, dorastu, dospelých Bratislava 
20.1. Majstrovstvá AZB Bratislava 
20.1. Majstrovstvá ZsAZ najml. žiactva, ml. žiactva Banská Bystrica 
26.1. Olympijské nádeje V4 Bratislava 
27.1. Elán míting Bratislava 

27.1. 
Majstrovstvá SR v chôdzi mužov, žien, dorastencov, 
dorasteniek 

Bratislava 

   
Február     

8.2. Atletický piatok Bratislava 
9.2. Banskobystrická latka Banská Bystrica 
9.2. Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých Bratislava 

10.2. 
Majstrovstvá VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, 
dospelých 

Bratislava 

16.2. - 17.2. Halové majstrovstvá SR mužov a žien Bratislava 
16.2. Halové majstrovstvá SR veteránov Bratislava 

23.2. 
Halové majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov a 
mladších žiačok  Bratislava 

24.2. Halové majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek Bratislava 
   

   
Marec     
1.3. - 3.3. Halové Majstrovstvá Európy Glasgow (GBR) 
2.3. Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok Bratislava 
3.3. Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek Bratislava 
9.3. - 10.3. Európsky pohár vo vrhoch Šamorín 

16.3. - 17.3. 
Halové majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, 
junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok Bratislava 

23.3. Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km mužov a žien Dudince 

30.3. 
Majstrovstvá SR v behu na 10 km na ceste mužov, žien, 
juniorov, junioriek a veteránov  Strážske 

30.3. Majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu Aarhus (DEN) 

   
Apríl     
5.4. Prešov Night run Prešov 
6.4. Majstrovstvá SR v chôdzi na 20 km mužov a žien Poděbrady (CZE) 
7.4. Majstrovstvá SR v polmaratóne, ČSOB maratón Bratislava 
13.4. Chôdza v Revúcej Revúca 
14.4. Beh Devín Bratislava Bratislava 
25.4. Stredoškolské hry - regionálne kolo Košice 
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27.4. 
Majstrovstvá SR v behu na 10 000 m na dráhe mužov, žien a 
juniorov Kysucké Nové Mesto 

27.4. 1. kolo družstiev VsAZ st. žiactva a najml. žiactva Košice 

   
Máj     
1.5. 1. kolo družstiev SsAZ staršieho žiactva Dubnica nad Váhom 
1.5. 1. kolo družstiev VsAZ dorastu a ml. žiactva Košice 
3.5. Stredoškolské hry - krajské kolo Košice 
3.5. Stredoškolské hry - krajské kolo Martin 
4.5. Atletický míting Košice 
4.5. 1. kolo družstiev SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Martin 
4.5. 1. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva Nové Zámky 

5.5. 1. kolo družstiev SsAZ najmladšieho žiactva sk. Juh Banská Bystrica 
5.5. Beh s Tulipom 5 km Martin 
8.5. 6. ročník O pohár Slávie TU vo viacbojoch Košice 
8.5. 1. kolo družstiev SsAZ dorastu a mladšieho žiactva Banská Bystrica 
11.5. 1. kolo družstiev ZsAZ dorastu a ml. žiactva Trnava 

11.5. Memoriál Romana Hrubca v hode kladivom veteránov Dolný Kubín 
12.5. 2 .kolo družstiev SsAZ staršieho žiactva Banská Bystrica 
12.5. 2. kolo družstiev VsAZ st. žiactva a najml. žiactva Košice 
15.5. 1. kolo ligy AZB staršieho a najml. žiactva Bratislava 
18.5. 2 .kolo družstiev SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Martin 
18.5. 2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva Trenčín 
19.5. 1. kolo Atletickej ligy, Memoriál T. Babiaka Bratislava 

19.5. 2 .kolo družstiev SsAZ najmladšieho žiactva sk. Juh Banská Bystrica 
19.5. Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov st. žiactva a 5 boj ml. žiactva Košice 
19.5. Európsky pohár v chôdzi Alytus (LTU) 
21.5. Turčianske hry mládeže    Martin 
22.5. 1. kolo ligy AZB juniorov, dorastu a ml. žiactva Bratislava 
23.5. - 25.5. ME veteránov v behu do vrchu EMMRC 2019 Úpice (CZE) 

25. - 26.5. 
Majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, 
dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok Trnava 

25.5. 2. kolo družstiev SsAZ dorastu a mladšieho žiactva Dubnica nad Váhom 

25.5. 
Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov dospelých, juniorov  a 
dorastu Košice 

26.5. 2. kolo družstiev ZsAZ ml. žiactva a 3. kolo najml. žiactva Skalica 

26.5. Pohár Európskych majstrov mužov a žien  
29.5. 2. kolo ligy AZB staršieho a najml. žiactva Bratislava 

   
Jún     

1.6. 
Majstrovstvá SR v chôdzi mužov a žien, juniorov a junioriek 
na 10 km, veteránov na 5 km, Záhorácka dvadsiatka. Borský Mikuláš 

1.6. Majstrovstvá SsAZ jednotlivcov dorastu a staršieho žiactva Banská Bystrica 
1.6. 2. kolo družstiev VsAZ dorastu a mladšieho žiactva Košice 

1.6. 
Majtrovstvá ZsAZ v chôdzi najml. žiactva, ml. žiactva, st. 
žiactva, dorastu Borský Mikuláš 
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2.6. Medzinárodný chodecký míting  Hlohovec 

2.6. 3. kolo družstiev SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Dubnica nad Váhom 
2.6. Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov dorastu a st. žiactva Trnava 
3.6. Memoriál Josefa Odložila Praha (CZE) 
8.6. Majstrovstvá AZB jednotlivcov juniorov, dorastu a st. žiactva Bratislava 
8.6. 3. kolo družstiev SsAZ dorastu a mladšieho žiactva Dubnica nad Váhom 
8.6.   
8.6. 2. kolo družstiev ZsAZ dorastu a 3. kolo ml. žiactva Trnava 
9.6. 2. kolo Atletickej ligy Dubnica nad Váhom 
9.6. Francz Schuster memoriál Schwechat 
9.6. Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov ml. žiactva a najml. žiactva Michalovce 
9.6. Majstrovstvá SR v behu do vrchu Kláštor pod Znievom 

12.6. 5. kolo ligy ml. a najml. žiactva Bratislava 
14.6. Turnaj 4 miest Bratislava 
15.6. P - T - S Šamorín 
15.6. Medzioblastné stretnutie dorastencov a dorasteniek Šamorín 
16.6. 3 .kolo družstiev SsAZ staršieho žiactva  Banská Bystrica 
16.6. 3. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a 4. kolo najml. žiactva Trenčín 
19.6. MSR základných škôl Košice 
19.6. Bratislavský štafetový pohár AZB Bratislava 
20.6. Zlatá tretra Ostrava Ostrava (CZE) 
21.6.-30.6. Európske hry Minsk (BLR) 
22. - 23.6. Majstrovstvá SR juniorov a junioriek Bratislava 
29.6. - 30.6. Majstrovstvá SR mužov a žien do 23 rokov Trnava 

29.6. 3. kolo družstiev ZsAZ dorastu  Trnava 
30.6. 4. kolo družstiev ZsAZ ml. žiactva Trnava 

   
Júl     
6.7. Ťažký päťboj a Memoriál Miroslava Vojteka – veteráni Dolný Kubín 
6.7. - 7.7. Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek Košice 
7.7. Medzištátne stretnutie U20 CZE-HUN-POL-SLO-SVK Győr (HUN) 
8. - 13.7. Svetová Univerziáda Neapol (ITA) 
13.7. Medzištátne stretnutie U18 CZE-HUN-SLO-SVK Trnava  
13.7. Majstrovstvá veteránov SR Nové Zámky 
11.7. - 14.7. Majstrovstvá Európy do 23 rokov U23 Gävle (SWE) 

18.7. - 21.7. Majstrovstvá Európy do 20 rokov U20 Borås (SWE) 
20.7. - 28.7. Európsky festival mládeže Baku (AZE) 
26.7. - 4.8. Európske hry veteránov EMG 2019 Torino (ITA) 
27. - 28.7. Majstrovstvá SR mužov a žien Dubnica nad Váhom 

   

   
August     
 9.8. - 11.8. Majstrovstvá Európy družstiev, 1.liga Sandnes (NOR) 
17.8. 3. kolo Atletickej ligy Košice 
24.8. M SR veteránov v ťažkom päťboji a v hode bremenom Dolný Kubín 
25.8. 4. kolo Atletickej ligy Trnava 
29.8. 4. kolo družstiev SsAZ dorastu a mladšieho žiactva Dubnica nad Váhom 
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29.8. 3. kolo družstiev VsAZ dorastu a mladšieho žiactva Košice 

31.8. Finále Atletickej ligy Nitra 

   
September     
1.9. 3. kolo družstiev SsAZ najmladšieho žiactva sk. Juh Banská Bystrica 
1.9. 3. kolo družstiev VsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Košice 
4.9. 3. kolo ligy AZB juniorov, dorastu a ml. žiactva Bratislava 
5.9. - 15.9. Majstrovstvá Európy veteránov na dráhe – EMAC 2019 Benátky (ITA) 
7.9. Majstrovstvá AZB jednotlivcov ml. a najml. žiactva Bratislava 
7.9. 4. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a 5. kolo najml. žiactva Nové Zámky 
8.9. 4. kolo družstiev SsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Dubnica nad Váhom 
14.9. 4. kolo družstiev VsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Košice 

14.9. 4. kolo družstiev ZsAZ dorastu a 5.kolo ml. žiactva ?? 
15.9. Majstrovstvá SR vo viacboji  ml. žiakov a ml. žiačok Trenčín 
18.9. 4. kolo ligy AZB juniorov, dorastu a ml. žiactva Bratislava 
21.9. - 22.9. Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok Košice 
21.9. Pohár Európskych majstrov U20 Gagliano del Capo 
21.9. Banskobystrický chodecký míting 10 km mužov a žien Banská Bystrica 
25.9. 4. kolo ligy AZB staršieho a najml. žiactva Bratislava 
25.9. Martinská hodinovka Martin 
27.9. - 29.9. MS veteránov v behu do vrchu WMMRC2019  (ITA) 
28.9. Medzištátne stretnutie U16 CZE-HUN-SLO-SVK (SLO) 

28.9. 
Majstrovstvý SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho 
žiactva Dubnica nad Váhom 

29.9. 4. kolo družstiev VsAZ dorastu a mladšieho žiactva Košice 

29.9. 
Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov mladšieho žiactva a 
najmladšieho žiactva Skalica 

28.9. - 6.10. Majstrovstvá sveta Doha (QAT) 
30.9. Platinový pohár STU Bratislava 

   
Október     
5.10. Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek Dubnica nad Váhom 
5.10. Chodecký míting Borský Svätý Jur 
6.10. Majstrovstvá SR v maratóne, MMM Košice 
12.10. Majstrovstvá SR družstiev starších žiakov a starších žiačok Bratislava 

12.10. Vajnorský minimaratón – Cestný beh na 10 km Bratislava 
19.10. Majstrovstvá AZB v cezpoľnom behu Bratislava 

   
November     
9.11. Majstrovstvá SsAZ v cezpoľnom behu všetkých kategórií Dudince 
9.11. Majstrovstvá ZsAZ v cezpoľnom behu všetkých kategórií Nové Zámky 
23.11. Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu Betliar 

   
December     
8.12. Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Lisabon (POR) 
14.12. Memoriál Barnabáša Üvegeša v hode bremenom Dolný Kubín 
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Prehľad Majstrovstiev Slovenska 2019 
 
Január      

4.1. 
Majstrovstvá SR v chôdzi juniorov, junioriek, st. žiakov, st. 
žiačok - Pohár Mateja Tótha Banská Bystrica 

27.1. 
Majstrovstvá SR v chôdzi mužov, žien, dorastencov, 
dorasteniek 

Bratislava 

   
Február     
16.2. - 17.2. Halové majstrovstvá SR mužov a žien Bratislava 
16.2. Halové majstrovstvá SR veteránov Bratislava 

23.2. 
Halové majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov a 
mladších žiačok  Bratislava 

24.2. Halové majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek Bratislava 
   

   
Marec     
2.3. Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok Bratislava 
3.3. Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek Bratislava 

16.3. - 17.3. 
Halové majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, 
junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok Bratislava 

23.3. Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km mužov a žien Dudince 

30.3. 
Majstrovstvá SR v behu na 10 km na ceste mužov, žien, 
juniorov, junioriek a veteránov  Strážske 

   
Apríl     
6.4. Majstrovstvá SR v chôdzi na 20 km mužov a žien Poděbrady (CZE) 
7.4. Majstrovstvá SR v polmaratóne, ČSOB maratón Bratislava 

27.4. 
Majstrovstvá SR v behu na 10 000 m na dráhe mužov, žien a 
juniorov 

Kysucké Nové 
Mesto 

   
Máj     

25. - 26.5. 
Majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, 
dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok Trnava 

   
Jún     

1.6. 
Majstrovstvá SR v chôdzi mužov a žien, juniorov a junioriek 
na 10 km, veteránov na 5 km, Záhorácka dvadsiatka. Borský Mikuláš 

9.6. Majstrovstvá SR v behu do vrchu 
Kláštor pod 
Znievom 

15.6. Medzioblastné stretnutie dorastencov a dorasteniek Šamorín 
22.6. Majstrovstvá SR mladších žiakov a mladších žiačok Trenčín 
22. - 23.6. Majstrovstvá SR juniorov a junioriek Bratislava 
29.6. - 30.6. Majstrovstvá SR mužov a žien do 23 rokov Trnava 

   

   
Júl     
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6.7. - 7.7. Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek Košice 

27. - 28.7. Majstrovstvá SR mužov a žien 
Dubnica nad 
Váhom 

   
August     

   
September     
15.9. Majstrovstvá SR vo viacboji  ml. žiakov a ml. žiačok Trenčín 
21.9. - 22.9. Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok Košice 

   
Október     

5.10. Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek 
Dubnica nad 
Váhom 

6.10. Majstrovstvá SR v maratóne, MMM Košice 
12.10. Majstrovstvá SR družstiev starších žiakov a starších žiačok Bratislava 

   
November     
23.11. Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu Betliar 

 

Prehľad Atletickej ligy 2019 
   
Máj   
19.5. 1. kolo Atletickej ligy, Memoriál T. Babiaka Bratislava 

Jún   
9.6. 2. kolo Atletickej ligy Dubnica nad Váhom 
August   
17.8. 3. kolo Atletickej ligy Košice 
25.8. 4. kolo Atletickej ligy Trnava 
31.8. Finále Atletickej ligy Nitra 
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Majstrovstvá SR jednotlivcov v roku 2019 
 
Všeobecné ustanovenia: 
Sú platné pre všetky majstrovské súťaže SAZ v roku 2019. 
 

1. Vekové kategórie 
Muži, ženy 1999 a starší  
Juniori, juniorky 2000 - 2001 
Dorastenci, dorastenky 2002 - 2003 
Žiaci, žiačky 2004 - 2005 
Mladší žiaci, mladšie žiačky  2006 - 2007 
Najmladší žiaci, najmladšie žiačky  2008 a mladší 
 

2. Podmienky účasti 
Štartujú pretekári a pretekárky príslušnej vekovej kategórie, prípadne mladší v rozsahu 

pretekania sa svojej vekovej kategórie. Všetci pretekári a pretekárky musia byť členmi SAZ (sú 
v databanke SAZ). Majstrovstiev SR sa môžu zúčastniť iba štátni príslušníci SR 
Na základe dohody medzi národnými zväzmi môžu štartovať i nečlenovia SAZ. Ich výsledky sa však 
do poradia M-SR nezapočítavajú. 
 

3. Prihlášky 
Atletické oddiely podávajú prihlášky do termínu a na adresu uvedenú v jednotlivých 

rozpisoch pretekov.  
V jednotlivých rozpisoch pretekov je uvedené, kedy musí byť potvrdený štart každého 

pretekára, vrátane štafiet a prihlášky sa uzatvoria. 
Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel 

atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku 

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

4. Štartovné a poplatky 
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí usporiadateľovi štartovné 3 € za pretekára na M-

SR kategórie juniorov, do 23 rokov, dospelých a 2 € na M-SR kategórie mladšieho žiactva, staršieho 
žiactva a dorastu. 
 

Poplatok za štart na M-SR (všetky kategórie okrem veteránov a veteránok) – prihláška 
po čase určenom na prihlasovanie akceptovaná so súhlasom technického delegáta - 20,00 € 

Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – odhláška v čase určenom na 
odhlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov - 1,00 € 

Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – odhláška po čase určenom na 
odhlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov - 7,00 € 

Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – prihláška v čase určenom na 
prihlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov - 4,00 € 

Poplatok za nenastúpenie na štart po ukončení prezentácie - 7,00 € 
Poplatky na M-SR mimo štadióna (chodecké súťaže, cezpoľný beh a horský beh, cestné behy beh 
na 10 km, polmaratón, maratón) - výška poplatku pre jednotlivú súťaž sa určuje na základe dohody 
SAZ a organizátora súťaže 
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  Poplatky v súťaži Atletická liga - štart družstva v súťaži Atletická liga - 200,00 € za družstvo 
Poplatok za štart pretekára v súťaži Atletická liga z atletických klubov, ktoré nie sú 

účastníkmi súťaže Atletická liga, resp. štart pretekára v súťaži Atletická liga, člena súťažiaceho 
družstva, nad rámec povoleného počtu členov družstva - 5,00 € za pretekára 

Poplatok za nenastúpenie pretekára na štart v súťaži Atletická liga po ukončení prezentácie 
- 5,00 € za každé nenastúpenie pretekára na štart 
  Odvolanie pri protestoch - 10,00 € 

 
5. Obmedzenie štartu 

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa 
svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny). 

Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať 
maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich 
maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300 m. 
  Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne 
v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna 
môže byť dlhšia ako 300 m. Mladšie žiactvo môže štartovať vo švédskej štafete, ale nie na úseku 
400 m.        
  Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne 
v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna 
môže byť dlhšia ako 400 m. 
 Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch 
disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže 
byť dlhšia ako 400 m. 
  Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch 
disciplínach dlhších ako 200 m.  
 Pretekári a pretekárky v kategóriách najml. žiactva, ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, 
juniorov a junioriek nemôžu v jeden deň súťažiť vo viacboji a inej disciplíne. 

Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva a mladšieho žiactva majú povolený 
jeden pokazený štart. 

 
Technické ustanovenia 

a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky a ustanovení jednotlivých rozpisov. 
b) Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa 

dopingovej kontrole. Usporiadatelia sú povinní zabezpečiť podľa príslušných pokynov 
podmienky na túto kontrolu. 

c) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami / nie reprezentačný 
dres). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. 

 
6. Štartové čísla 

Vedúci družstva dostane pri prezentácii štartové čísla pre každého pretekára. 
Každý pretekár musí mať riadne pripevnené dve štartové čísla tak, aby boli počas pretekov 

čitateľné. Vo všetkých disciplínach, okrem skoku do výšky, skoku o žrdi, diaľke a trojskoku musí 
mať pretekár pripevnené jedno štartové číslo na hrudi spredu a druhé na chrbte. Pri skoku do 
výšky a skoku o žrdi stačí jedno štartové číslo umiestnené na hrudníku alebo na chrbte. 

 
7. Výber a spôsob nasadzovania na M SR vonku 
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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, 5000 m, 2000 m prek., 3000 m prek. 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, 5000 m, 2000 m prek., 3000 m prek. 24 štartujúcich,  
chôdza          20 štartujúcich 
technické disciplíny        20 štartujúcich.  

 
Na MSR štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov 

športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v týždni 
konania M-SR uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk  

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa 
nemôže M-SR zúčastniť, musí sa čo najneskôr (v týždni M-SR) odhlásiť na e-mailovej adrese 
športovo-technického delegáta. 

 
Nasadzovanie: 

- Odporučené nasadzovanie do dráh v behoch na 8 dráhach: 4,5,3,6,2,7,1,8 
- Odporučené nasadzovanie do dráh v behoch na 6 dráhach: 4,3,5,2,6,1 
- Prioritne sa berie do úvahy výkon pretekára v aktuálnej sezóne, s prihliadnutím na jeho 

výkonnosť z predchádzajúcich sezón. 
- Zmena spôsobu nasadzovania je v právomoci športovo – technického delegáta. 

 
8. Protesty 

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, 
sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po úradnom 
vyhlásení výsledkov danej disciplíny (pravidlo atletiky číslo 146 ods.2 a 3). 

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí podať jury písomne 
do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu (pravidlo atletiky číslo 146 
ods.5). 

Odvolanie musí byť pri M-SR a pri ostatných pretekoch v termínovej listine SAZ doložené 
vkladom vo výške 10 €. 
 

9. Tituly a odmeny 
Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2019 v...(disciplíne) v kategórii... 
Pretekári na 1.-3.mieste dostanú medailu a diplom. Pretekár na prvom mieste získa tričko 

s nápisom „Majster SR“ (mládežnícke kategórie). Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, ak 
preteky začali najmenej traja pretekári. 

http://www.atletika.sk/
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Titul majstra Slovenska, medailu a body za finálové umiestnenie do hodnotenia klubov 
môžu získať iba občania SR registrovaní v SAZ. 
 

10. Vedenie výprav 
Výpravy na M-SR vo všetkých vekových kategóriách zabezpečujú oddiely. 

 
11. Hospodárske zabezpečenie - úhrada 

Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej zložky. Usporiadateľ 
dostane príspevok na technické zabezpečenie majstrovstiev od SAZ. 

 
12. Hodnotenie družstiev v behoch a chôdzi mimo dráhu:  

Hodnotené budú iba družstvá, ktorých aspoň traja členovia dobehnú resp. dôjdu do ciaľa 
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. 

 
13. Záverečné ustanovenia: 

a) Usporiadateľ jednotlivých majstrovských pretekov je povinný spracovať organizačné 
pokyny upresňujúce niektoré ustanovenia (kancelária pretekov, šatne, váženie náčinia,....), 
dať si ich schváliť Športovo technickej komisii SAZ a až po schválení ich dať uverejniť na 
webovej stránke SAZ. 

b) Usporiadateľ má právo po dohode so športovo - technickým delegátom upraviť časový 
rozpis pretekov tak, aby bol zaistený hladký priebeh pretekov. 

c) V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry s klincami na tartan a sú 
povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.  

d) Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo technická komisia SAZ a budú 
včas uverejnené ako záväzné úradné správy na internete na stránke www.atletika.sk 
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Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km mužov a žien 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ AO MŠK Dudince a Mesto Dudince 
 
Termín a miesto:  
23.03.2019 (sobota), Dudince 
 
Štart chôdze: 8:00 hod.  
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ podujatia:      Ing. Július Nyárjas 
Predseda OV:        PaedDr. Dušan Strieborný 
Tajomník pretekov:       Monika Sliacka 
Technický riaditeľ:      Ing. Ľubomír Habán 
Delegát SAZ:        Martin Pupiš 
Športovo - technický delegát SAZ:     František Tóth 
Vedúci rozhodca:       JUDr. Peter Filo 
Inštruktor rozhodcov:      prof.Ivan Čillík 
   
 
Trať:  
Certifikovaná trať 50 km s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení.  
 
Pravidlá: 
 preteká sa podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií 
 
Prihlasovanie: 
https://www.hrdosport.sk/MyClub/Home  
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 12.03.2019 (nedeľa) do 24:00 hod.  
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Na prihlasovanie do systému 
prihlášok použite e-mail a vygenerované heslo zaslané na Váš e-mail. 
 
Kategórie:  
Muži:   ročník narodenia 1999 a starší 
Juniori:  ročníky narodenia 2000-2001 
Dorastenci:   ročníky narodenia 2002-2003 
Starší žiaci:   ročníky narodenia 2004-2005 
Mladší žiaci:   ročníky narodenia 2006-2007 
Najmladší žiaci:  ročníky narodenia 2008-2009 
Veteráni: pretekári s dátumom narodenia 23.03.1984 a starší, v 1-ročných kategóriách. 

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 23.03.2019 
Ženy:   ročník narodenia 1999 a staršie 
Juniorky:  ročníky narodenia 2000-2001 
Dorastenky:   ročníky narodenia 2002-2003 
Staršie žiačky:  ročníky narodenia 2004-2005 
Mladšie žiačky: ročníky narodenia 2006-2007 
Najmladšie žiačky: ročníky narodenia 2008-2009 

https://www.hrdosport.sk/MyClub/Home
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Veteránky: pretekárky s dátumom narodenia 23.03.1984 a staršie, v 1-ročných 
kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 
23.03.2019 

 
Disciplíny:  
Muži: 50 km (M-SR), 20 km 
Juniori a Dorastenci: 10 km 
Veteráni: 5 km 
Starší žiaci: 3 km 
Mladší žiaci a najmladší žiaci: 1 km 

 
Ženy: 50 km (M-SR), 20 km 
Juniorky: 10 km 
Dorastenky a veteránky: 5 km 
Staršie žiačky: 3 km 
Mladšie žiačky a najmladšie žiačky: 1 km 

 
Štartovné: Štartovné pre všetkých prihlásených pretekárov je 15 €, ktoré je potrebné uhradiť do 
14.03.2019 na číslo účtu: SK72 0200 0000 0000 20127412 BIC: SUBASKBX 
 
Kancelária pretekov:  
Bude otvorená na Mestskom úrade od 22.03 2019 od 12:00 hod. do 23.marca 2019 do 14:00 
hod. 
 
Prezentácia pretekárov: 
V kancelárii pretekov 23.03 2019 do 07:45 hod. 
 
Výsledky:  
Budú zverejnené po skončení podujatia na www.atletika.sk. 
 
Kontakt: podatelna@dudince-mesto.sk 
 
Tituly a odmeny:  
Víťaz kategórie mužov a žien získava titul Majster SR na rok 2019. Pretekári na 1.– 3. mieste 
dostanú medailu a diplom. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v 
SAZ.  
 
Hodnotenie veteránov:  
Podľa 1-ročných koeficientov WMA v chôdzi na 5km. 
 
Šatne: v Spojenej škole Dudince, budú slúžiť len na prezlečenie pretekárov, za prípadné straty 
usporiadateľ nezodpovedá  
 
Zdravotná služba:  
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná 
a záchranná služba. 
 
Časový program: 
07:30  Otvorenie pretekov 
08:00   Štart chôdze na 50 km muži a 50 km ženy 
09:30   Štart 10 km juniori a juniorky, dorastenci  
13:00  Štart mládežníckych a veteránskych kategórií 
14:00  Štart chôdze 20 km muži a 20 km ženy 

http://www.atletika.sk/
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Majstrovstvá  SR  mužov a žien, juniorov a junioriek v cestnom behu 

na 10 km 
(jednotlivci a družstvá) 

 
Usporiadateľ:   Z poverenia SAZ mestský bežecký oddiel MBO Strážske  
Spoluorganizátori:  Mesto Strážske, ZŠ Strážske  
Termín:   30.03.2019 
Miesto:   mestský park Strážske, priestory Park Pubu  
Čas Podujatia:   09:00 hod. - 17:00 hod. 
Štart behu:   13:00 hod. v priestoroch Park Pubu 
Cieľ behu:   v priestoroch Park Pubu 
Trať:    certifikovaná trať 10 km , Strážske – Krivošťany - Staré  

trať s obrátkou 5 + 5 km s pevným povrchom 
Časový limit:  1,5 hodiny ( do 14:30 hod. ) 
Pravidlá:   preteká sa podľa pravidiel SAZ, IAAF a týchto propozícií 
Hlavný funkcionári: Riaditeľ pretekov:    Vladislav Lipovský 

Športový riaditeľ:   Marcel Matanin 
Technický riaditeľ:   Vratislav Lipovský 
Delegát SAZ:    Zoran Kollarovič 
Vedúci rozhodca:   Vladislav Vovčko  
Inštruktor rozhodcov:   Silvia Hanusová 
Športovo - technický delegát: Andrea Filipová 

 
Prihlasovanie: on-line do 26.03.2019 prostredníctvom 

http://www.laborecka10.sk  
 Označiť kolonku: som členom SAZ 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná do 26.3.2019 do 12:00 
hod., po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

Prihlasovanie družstiev: Jednotlivých členov družstiev nahlásiť e-mailom športovo - 
technickému delegátovi do 26.03.2019 do 12:00hod. na e-mail: 
adinecko78@gmail.com a vladolipo@azet.sk 

Štartovné: on-line nahlásení do 28.2.2019 zaplatia 10 € bankovým prevodom 
on-line nahlásení do 26.3.2019 zaplatia 12 € bankovým prevodom 
nahlásení po 26.03.2019 zaplatia pri prezentácií 15 € v hotovosti 
číslo účtu MBO Strážske IBAN : SK80 0200 0000 0021 4198 9755 
variabilný symbol – dátum narodenia ( DDMMRRRR ) 
do poznámky uviesť meno a priezvisko pretekára 

Možnosti platenia štartovného: bankovým prevodom do 26.03.2019 , v hotovosti na mieste pri 
prezentácií 

Kategórie: Muži:  ročník narodenia 1999 a starší 
Juniori: ročníky narodenia 2000-2001, prípadne mladší v rozsahu 

pretekania sa vo svojej vekovej kategórií 
Veteráni: pretekári s dátumom narodenia 30.03.1984 a starší, v 1-ročných 

kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci 
dátum 30.03.2019 

Ženy:  ročník narodenia 1999 a staršie 

http://www.laborecka10.sk/
mailto:adinecko78@gmail.com
mailto:vladolipo@azet.sk
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Juniorky: ročníky narodenia 2000-2001,prípadne mladšie v rozsahu 
pretekania sa vo svojej vekovej kategórií 

Veteránky: pretekárky s dátumom narodenia 30.03.1984 a staršie, v 1-ročných 
kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci 
dátum 30.03.2019 

 
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania 
behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) 
s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze. 
 
Súťaž družstiev: Družstvo tvoria najmenej traja a najviac piati pretekári, hodnotené 

budú iba družstvá ktorých aspoň traja členovia dobehnú do cieľa. 
 
Prezentácia , vyzdvihnutiesi štartových balíčkov: 

v deň pretekov dňa 30.03.2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. 
v budove Park Pubu  

Štartový balík zahŕňa: štartové číslo a čip do obuvi 
medailu po prebehnutí cieľom    
občerstvenie na trati 
občerstvenie po dobehu do cieľa 
možnosť využiť šatne a sprchy 
obed po dobehnutí do cieľa 
možnosť odložiť si veci v úschovni v priestoroch štartu 

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné 
poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na 
majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou , pobytom a s účasťou 
pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú 
zodpovednosť. 

Ubytovanie:   penzión Vážka , Strážske časť Krivošťany  , tel.0915 391 270 
https://www.penzion-vazka.sk/, penzionvazka@gmail.com 

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje ZasRun Šarišské 
Bohdanovce. 
Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu 
nebude môcť byť vyhodnotený. Čip bude umiestňovaný 
v športovej obuvi. 

Výsledky:   Budú zverejnené na www.atletika.sk, 
http://www.laborecka10.wbl.sk a http://www.beh.sk 

Kontakty:   mobil : 0905517610 , email :vladolipo@azet.sk 
Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na 

http://www.laborecka10.wbl.sk 
Tituly a odmeny: Víťaz každej kategórie získava titul Majster SR na rok 2019. 

Pretekári na 1.- 3.mieste dostanú finančnú odmenu , medailu 
a diplom. Majstrom SR a medailistami môžu byť len občania SR 
registrovaní v SAZ. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční pred 
dekorovaním víťazov Laboreckej desiatky. 

Hodnotenie družstiev: Hodnotené budú iba družstvá ktorých aspoň traja členovia 
dobehnú do cieľa. O umiestnení družstva rozhodne súčet 
umiestnení z redukovaného poradia, zostaveného z troch 

https://www.penzion-vazka.sk/
mailto:penzionvazka@gmail.com
http://www.atletika.sk/
http://www.laborecka10.wbl.sk/
http://www.beh.sk/
mailto:vladolipo@azet.sk
http://www.laborecka10.wbl.sk/
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najlepších členov družstva. V prípade rovnosti súčtu umiestnení 
o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva. 

Hodnotenie veteránov:  Podľa 1-ročných koeficientov WMA pre beh na 10 km. 
 
Obed:    bude podávaný v jedálni ZŠ od 13:45 hod. do 15:15 hod. 
Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a osprchovania sa po behu bude 

v priestoroch Základnej školy ( cca 300 m od štartu a cieľa). 
Úschovňa bude v technickej zóne priestoroch štartu a cieľa. 
Jednotlivé zóny budú vyznačené šípkami. 

WC: v priestoroch ZŠ , v priestoroch Park Pubu a mobilné v priestoroch 
štartu 

Zdravotná služba: V priestoroch štartu a cieľa , rovnako popri trase behu , bude 
k dispozícií zdravotná a záchranná služba DZS-M.K.TRANS s.r.o. 
Michalovce . 

Časový program: 
09:00 - 12:00 hod.  prezentácia , vydávanie štartovacích balíčkov 
13:00 hod.   štart pretekov 
13:45 - 15:15 hod.  obed pre pretekárov 
15:30 hod.    vyhlasovanie výsledkov , ukončenie pretekov 
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Majstrovstvá SR v chôdzi mužov a žien na 20 km 
 
Usporiadateľ: Český atletický sväz 
Termín: 9.4.2019 
Miesto: Poděbrady, lázeňská kolonáda, 1 km okruh s asfaltovým povrchom 
Organizačný výbor: Technický delegát SAZ: Marián Kalabus 
Prihlášky: podľa propozícií usporiadateľa:  

vyplnením a odoslaním prihlášky na e-mailovú adresu 
tunkapa@seznam.cz  a v kopii na atletika@atletika.cz , nejneskôr do 1. 
apríla 2016. Od 1. marca 2016 budú v prevádzke nové stránky 
chodeckých pretekov „Poděbrady 2016"na adrese 
http://www.podebrady-walking.cz , kde bude možnost prihlášok on-
line. 

Hodnotenie družstiev: Do družstva mužov  v chôdzi na 20 km môžu byť prihlásení maximálne 
štyria pretekári, z ktorých traja bodujú. Hodnotené budú iba družstvá,  
ktorých aspoň traja členovia prídu do cieľa. O umiestnení družstva 
rozhodne súčet umiestnení z redukovaného poradia, zostaveného 
z troch najlepších pretekárov každého družstva. V prípade rovnosti 
súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho 
pretekára družstva. 

Časový program:  podľa propozícií usporiadateľa 
 

mailto:tunkapa@seznam.cz
mailto:atletika@atletika.cz
http://www.podebrady-walking.cz/
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Majstrovstvá SR v polmaratóne  
(jednotlivci a družstvá) 

 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ spoločnosť BE COOL, s.r.o. v spolupráci s Bratislavský maratón o.z., Krajinská 
37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika 
 
Spoluorganizátori:  
Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, 
Bratislavský samosprávny kraj 
 
Termín: 07.04.2019 
 
Miesto: 
Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika 
 
Štart behu: 9:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica 
 
Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica 
 
Trať:  
polmaratón (21,098 km) - Mestský okruh (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a 
Petržalka) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení. Trať 
má platný certifikát AIMS. 
 
Časový limit:  
2,5 hodiny (do 11.30 hod.) 
 
Pravidlá: 
preteká sa podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ podujatia a hlavný organizátor:    Jozef Pukalovič 
Výkonný riaditeľ podujatia:      Peter Pukalovič 
Športoví koordinátori:      Erik Baláž, Tomáš Willwéber 
Delegát SAZ:        Martin Pupiš 
Športovo technický delegát SAZ:     Pavel Kováč 
Vedúci rozhodca:       Ján Koštial 
Asistenti vedúceho rozhodcu:  Miroslav Helia, Braňo Droščák, 

Imrich Ozorák 
Inštruktor rozhodcov:  Branislav Droščák 
Hlavný lekár podujatia:      MUDr. Alena Urvayová 
Zdravotný koordinátor:      Katarína Hupková 
 
Prihlasovanie: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line do 29.03.2019 do 24:00 hod. 
prostredníctvom www.predpredaj.sk  a www.bratislavamarathon.com 

http://www.predpredaj.sk/
http://www.bratislavamarathon.com/
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a zároveň je nutné sa prihlásiť aj on-line na webovom portáli 
http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná do 29.03.2019 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém 
automaticky prihlasovanie ukončí. 
 
Prihlasovanie družstiev:  
Prihlasovanie družstiev prebieha on-line na webovom portáli SAZ-u 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihlasovanie prebieha už pri prihlasovaní jednotlivých členov výberom možnosti družstvo (A, B, 
C). Prihláška družstiev musí byť vykonaná do 29.03.2019 do 12:00 hod.  
 
Štartovné: 33 €  
Nutné napísať mail na registracia@becool.sk s predmetom M-SR v polmaratóne a uviesť meno 
a priezvisko. Obratom Vám bude zaslaný registračný kód, ktorý Vám vygeneruje základné 
štartovné pre členov SAZ (33 €).  
 
Možnosti platenia štartovného: platobnou kartou 
 
Kategórie:  
 
Muži: 

• Muži - ročníky narodenia 1999 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa v svojej 
vekovej kategórii (juniori) 

• Veteráni - pretekári s dátumom narodenia 07.04.1984 a starší, v 1-ročných kategóriách. 
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 07.04.2019 

 
Ženy: 

• Ženy - ročníky narodenia 1999 a staršie, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa v svojej 
vekovej kategórii (juniorky) 

• Veteránky - pretekárky s dátumom narodenia 07.04.1984 a starší, v 1-ročných 
kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 07.04.2019 

 
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania 
behu nedosiahnu vek 18 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) 
s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze. 
Súťaž družstiev: 
Družstvo tvoria najmenej traja a najviac piati pretekári. Hodnotené budú iba družstvá, ktorých 
aspoň traja členovia dobehnú do cieľa.  
 
Hosťovanie: upravuje hosťovací poriadok SAZ 
 
Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: 

• 03.04. – 06.04.2019 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava) 

• 07.04.2019 v čase od 06:30 do 08:00 hod – len zaregistrovaní účastníci – iba 
vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA 
Bratislava) 

 
Štartový balík zahŕňa: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar
http://statistika.atletika.sk/kalendar
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'registracia@becool.sk',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
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• účastnícky batôžtek 

• štartové číslo s čipom na meranie času 

• možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno, resp. názov štafety 

• (v prípade, ak sa účastník/štafeta prihlási a zaplatí štartovné do 28.02.2019 a v on-line 
formulári uvedie svoje meno, resp. názov štafety) 

• lístok na sobotňajšiu pasta party (06.04.2019) 

• občerstvenie na trati a v cieli 

• medailu po prebehnutí cieľom 

• Finisher tričko pre účastníkov maratónu a polmaratónu (po prebehu cieľom) 

• SMS s výsledným časom v disciplínach, v ktorých sa využíva čip na meranie času, ak 
účastník zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu 

• on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia 

• maratónsky magazín 

• možnosť využiť šatne na prezlečenie 

• možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni (okrem detských behov) 

• ďalšie benefity spojené s podujatím, o ktorých budeme priebežne informovať 
   
Poistenie:  
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je 
štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor 
nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s 
účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá 
za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. 
Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj 
pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu 
kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia 
nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné 
Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom 
formulári možnosť podľa vášho vlastného uváženia možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás, 
ktoré uznáte za vhodné a uvážite, že organizátorovi môžu pomôcť pri vašom prípadnom 
ošetrení počas podujatia. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných 
komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade 
Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, 
alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v 
prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala 
nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti 
organizátorom počas prezentácie. 
Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. 
 
Meranie časov: 
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne 
umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!  Výsledný čas bežca bude určený 
podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje. 
 
Výsledky:  
Budú zverejnené po skončení podujatia na www.bratislavamarathon.com  a www.atletika.sk. 
 
Informácie:  

http://www.bratislavamarathon.com/
http://www.atletika.sk/
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Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com. 
 
Kontakty: 
telefón:  0904 404 638, e-mail: info@becool.sk 
 
Tituly a odmeny:  
Víťaz každej kategórie získava titul Majster SR na rok 2019. Pretekári na 1.– 3. mieste dostanú 
medailu a diplom. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ. 
(Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu). 
 
Hodnotenie družstiev:  
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. 
 
Hodnotenie veteránov:  
Podľa 1-ročných koeficientov WMA pre beh na polmaratón. 
 
Šatne a úschovňa:  
Budú priamo v komplexe Eurovea na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa. 
Presnejšie informácie nájdete pred podujatím na web stránke v technickej mape podujatia. 
 
WC: 
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne. 
 
Zdravotná služba:  
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná 
a záchranná služba. 
 

http://www.bratislavamarathon.com/
mailto:info@becool.sk
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Majstrovstvá SR mužov, žien a juniorov, junioriek v behu na 10 000 m 
 
Usporiadateľ:  z poverenia SAZ  MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto 
Termín:  27. apríl 2019 (sobota) 
Miesto:   Mestský štadión Kysucké Nové Mesto  
 
Hlavní funkcionári: 
Predseda OV:    Mgr. Juraj Čierňava    
Riaditeľ pretekov:   Mgr. Milan Slivka 
Vedúci rozhodca:   Peter Kalabus  
Inštruktor:   Ing. Marián Kalabus  
Delegát SAZ:     Mgr. Pavel Kováč 
Športovo-technický delegát:  Vladimír Prokša 
 
Časomer a dataservis: HRDO Šport 
 
Štartujú:  V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 1999 a 
starší, v kategórii juniorov a junioriek ročníky narodenia 2000 – 2003.  
 
Prihlášky: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli  
http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť podaná do utorka 23. 4. 2019 do 12.00. Po tomto termíne systém 
automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Štartovné:  3 eurá pri prezentácii 
 
Kancelária pretekov (pri časovom programe alternatíva jeden beh mužov):  
Bude otvorená na Mestskom štadióne v sobotu 27. apríla od 15.30. Prezentácia sa uzatvára 60 
minút pred štartom príslušného behu. Žiaci a žiačky (roč. nar. 2004 - 2007) sa prihlasujú a 
prezentujú v sobotu v kancelárii pretekov v čase od 15.30 do 16.00.  
 
Časový program 1 (alternatíva 1 beh mužov): 
17.00 – slávnostné otvorenie majstrovstiev SR   
17.10 – vložené preteky 500 m žiaci 
17.15 – vložené preteky 500 m žiačky 
17.20 – 10 000 m ženy, juniorky   
18.20 – 10 000 m muži, juniori  
19.20 – vyhlásenie výsledkov   
 
Poznámky: Maximálna povolená dĺžka klincov: 6 mm 
Športovo technický delegát na základe výkonnosti (u mužov dosiahnutý čas v r. 2018 na 10 000 
m na dráhe 36:00, resp. na 5000 m 17:00) rozhodne, či sa v prípade väčšieho počtu 
prihlásených mužov spĺňajúcich uvedené kritériá neuskutočnia 2 behy. Jeho rozhodnutie (ako aj 
definitívny časový program) bude zverejnené  vo štvrtok 25. apríla na internetovej stránke 
www.atletikasvk.sk.  
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V prípade 2 behov mužov sa upravuje otvorenie kancelárie pretekov, ako aj časový program 
o jednu hodinu skôr. 
 
Kancelária pretekov (pri časovom programe alternatíva 2 behov mužov):  
Bude otvorená na Mestskom štadióne v sobotu 27. apríla od 14.30. Prezentácia sa uzatvára 60 
minút pred štartom príslušného behu. Žiaci a žiačky (roč. nar. 2004 - 2007) sa prihlasujú a 
prezentujú v sobotu v kancelárii pretekov v čase od 14.30 do 15.00.  
 
Časový program 2 (alternatíva 2 behy mužov):  
16.00 – slávnostné otvorenie majstrovstiev SR 
16.10 – vložené preteky 500 m žiaci 
16.15 – vložené preteky 500 m žiačky 
16.20 – 10 000 m muži B 
17.20 – 10 000 m ženy, juniorky   
18.20 – 10 000 m muži, juniori  
19.20 – vyhlásenie výsledkov   
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Majstrovstvá SR vo viacbojoch  
mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok 

 
Termín a miesto: 
25. – 26. mája 2019, Štadión AŠK SLÁVIA - J. Hajdóczyho TRNAVA 
 
Usporiadateľ: 
z poverenia SAZ - ŠK ŠOG NITRA 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:   Milan Giraltoš 
Vedúci rozhodca:   Miroslav Illéš 
Manažér pretekov:   Martin Illéš 
Inštruktor rozhodcov:   Ludmila Hlaváčková 
Športovo-technický delegát:  Marián Kalabus  
 
Štartujú: 
Muži, ženy 1999 a starší  
Juniori, juniorky 2000 - 2001  
Dorastenci, dorastenky 2002 - 2003 
St. žiaci, st. žiačky 2004 – 2005, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa v SAZ 
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 23.5.2019 do 12:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Disciplíny viacboj:  
muži 10-boj    100m,diaľka,guľa,výška,400m - 110m pr.,disk,žrď,oštep,1500m 
juniori 18-19r.10-boj   100m,diaľka,guľa,výška,400m - 110m pr.,disk,žrď,oštep,1500m 
dorastenci 16-17r. 10-boj  100m,diaľka,guľa,výška,400m - 110m pr.,disk,žrď,oštep,1500m 
st. žiaci 14-15r. 9-boj   100 m prek.,disk,žrď,oštep - 60m,diaľka,guľa,výška,1000m 
 
ženy 7-boj     100m pr.,výška,guľa,200m - diaľka,oštep,800m 
juniorky 18-19r. 7-boj   100m pr.,výška,guľa,200m-diaľka,oštep,800m 
dorastenky 16-17r. 7-boj   100m pr.,výška,guľa,200m-diaľka,oštep,800m 
st. žiačky 14-15r. 7-boj  100m pr.,výška,guľa,150m-diaľka,oštep,800m 
 
Vložené preteky:  
Sobota: st. žiaci, dorast, juniori, dospelí: 60, 100m, 150m, 200m, 1500m, 2000m 
Nedeľa:  najml. žiaci, ml. žiaci, st. žiaci, dorast: 60, 150m, 1000m 
 
Kancelária pretekov: 
Bude otvorená sobotu 25.5. od 09:00 a v nedeľu 26.5. od 8:30. V sobotu do 10:00 a v nedeľu do 
9:00 musí byť potvrdený štart každého pretekára. 
 

http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Štartovné:  
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € v kategórii dorastu a staršieho 
žiactva a 3 € v kategórii dospelých a juniorov.  
Vložené preteky  - oddiel zaplatí za každý štart pretekára 2€.    
 
Základné výšky a zvyšovanie: 

Muži   - výška : 157 a po 3 cm  

- žrď : 245 a po 10 cm 

Juniori   - výška : 151 a po 3 cm 

- žrď : 225 a po 10 cm. 
Dorastenci  - výška : 145 a po 3 cm 

- žrď : 225 a po 10 cm 
Starší žiaci - výška : 135 a po 3 cm 

 - žrď : 185 a po 10 cm 
Ženy   - výška : 137 a po 3 cm 
Juniorky  - výška : 131 a po 3 cm 
Dorastenky  - výška : 125 a po 3 cm 
 Staršie žiačky  - výška : 120 a po 3 cm. 
 
 
Športovo technický delegát po dohode s usporiadateľom má právo upraviť časový program 
podľa počtu prihlásených pretekárov. Technický delegát má právo upraviť základné výšky podľa 
poveternostných podmienok a úrovne štartujúcich.  
 

Ubytovanie:  
Internát Truni - 033/5939813 
 
Internát UCM - 0911/177270 
 
Hotel Spectrum - 0915/992124 
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Časový program:  
Sobota 25.mája 2019 
10.55  otvorenie pretekov  
11.00  100 m Dci  
11.10  100 m Jri  
11.15  100 m M 
11.30  100 m prek. Žky  
11.45  100 m prek. Dky  diaľka Dci  
11.55  100 m prek. Jky+Ž  
12.10  100 m prek. Žci    výška Žky 
12.50     diaľka Jri+M    disk Žci  
13.00 1500 m - VP         guľa Dci  
13:20 2000 m - VP     výška Dky+Jky+Ž 
14.00      žrď Žci  
14.15  100 m - VP         guľa Jri+M  
15.00  60 m – VP         guľa Žky + Dky 
15.15        výška Dci+Jri+M  
16.00  150 m - VP       oštep Žci  guľa Jky+Ž 
16.45  150 m Žky  
17.00     200 m - VP   
17.10  200 m Dky  
17.20  200 m Jky+Ž  
17.30  400 m Dci  
17.40  400 m Jri+M  
 
 
nedeľa 26. mája 2019  
10.00 110 m prek. Dci  diaľka Žky + Dky 
10.05  110 m prek. Jri  
10.10  110 m prek. M  
10.20  60 m Žci  
10.45  60 m - VP         disk Dci+J+M  
11:00     diaľka Žci    
11.25  150 m - VP       oštep Žky  
12.00  žrď Dci+J+M  diaľka Jky+Ž   
12.05         oštep Dky    
12:15          guľa Žci 
12.55         oštep Jky+Ž  
13.30       výška Žci oštep Dci 
14.05 800 m Žky     
14.20  800 m Dky+Jky+Ž      oštep Jri+M 
14.40     1000 m - VP 
15.00  1000 m Žci  
15.20  1500 m Dci+Jri+M  
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Majstrovstvá SR v chôdzi mužov,  žien, juniorov a junioriek na 10 km, 

veteránov na 5 km 
A 

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA 
 
Usporiadateľ z poverenia Slovenského atletického zväzu  Junior club Borský Mikuláš a Obec 

Borský Mikuláš  
 
Hlavní funkcionári 
Predseda OV:    
Riaditeľ pretekov:  Ing. Roman GAZÁREK  mob.:+421905825917  

email: romangazarek68@gmail.com 
Manažér pretekov:   Mgr. Dana GAŠPÁRKOVÁ mob.: +421911523424     

email: d.dacka@gmail.com  
Technický riaditeľ:   Jozef BAĎURA 
Vedúci rozhodca:  Ing. Jozef MALÍK 
Vrchník chôdze  Juraj  Malík (CZE) 
Delegát zväzu:   Martin Pupiš 
Inštruktor rozhodcov:  Ing.Marián Kalabus 
 
Prihlášky. 
Prihlášky sa zasielajú vopred, do 27.mája.2019 na emailovej adrese zahoracka20@gmail.com. 
Pretekári a pretekárky zo SR v kategórii juniori, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky uvedú 
v prípade záujmu štart na MSR. Do MSR sa môžu prihlásiť len pretekári registrovaní v SAZ. 
 
Prezentácia a kancelária pretekov.   
Bude otvorená v sobotu 1. júna 2019 od 10:00 hod. do ukončenia pretekov v Základnej škole 
Borský Mikuláš vo vyznačených priestoroch. V sobotu 1.júna 2019 do 13:00 hod. musí byť 
potvrdený štart každého pretekára. 
 
Šatne a sprchy. 
Šatne, sprchy a WC pre pretekárov budú v telocvični základnej školy. Za odložené veci 
organizátor nezodpovedá. 
 
Štart pretekárov. 
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Za zdravotný 
stav detí do 18 rokov zodpovedajú rodičia, tréneri alebo vedúci výprav. Štart pretekára so 
zdravotnými pomôckami alebo prístrojmi musí byť oznámený riaditeľovi pretekov a vedúcemu 
rozhodcovi do 13:00 hod. Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci 
„Rozsahu pretekania sa v SAZ“ svojej vekovej kategórie platnej od 1.1.2019. 
 
Rozcvičovanie. 
Pretekári sa môžu rozcvičovať do 13:00 na pretekárskej trati, po 13:00 len mimo pretekárskej 
trate. 
 
Prezentácia pred štartom. 
Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa uskutoční vo zvolávateľni. 

mailto:d.dacka@gmail.com
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Kategória  Otvorenie 
zvolávateľne 

Uzatvorenie 
zvolávateľne 

Odchod na 
štart 

Prípravka chlapci a 
dievčatá 

13:00 13:25 13:28 

Najmladší žiaci a 
žiačky 

13:10 13:35 13:38 

Mladší žiaci a žiačky 13:35 13:55 13:58 

Starší žiaci a žiačky 14:00 14:15 14:18 

Dorastenci 
a dorastenky 
Veteráni 
a veteránky 

14:30 14:55 14:58 

Juniori a juniorky 
Muži a ženy 

15:40 16:00 16:03 

 
Štartové čísla  
Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.  
 
Trať. 
Certifikovaná trať - okruh s asfaltovým povrchom v dĺžke 1000m. Kategória 
prípravky, najmladšieho žiactva a mladšieho žiactva na asfaltovom okruhu v dĺžke 500m. 
 
Pravidlá. 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF a podľa týchto propozícií.  
 
Majstrovstvá Slovenska dospelých, juniorov a veteránov. 
Do hodnotenia MSR sa započítavajú len pretekári registrovaní v SAZ a riadne prihlásení. 
Konečné umiestnenie veteránov na základe prepočítavacích tabuliek ročných pre chôdzu na 
5km. 
 
Ceny.  
V kategórii mužov prvých šesť pretekárov finančné ceny (500-300-200-100-100-100 eur) a a prví 
traja vecné ceny.  
V kategórii žien prvých šesť pretekárky finančné (500-300-200-100-100-100 eur) a a prvé tri 
vecné ceny.  
V kategórii juniorov prví traja pretekári finančné ceny (50-30-20 eur) a vecné ceny.  
V kategórii junioriek prvé tri pretekárky finančné (50-30-20 eur) a vecné ceny. 
V ostatných kategóriách prví traja vecné ceny. 
 
Za prekonanie traťového rekordu 39:31 min v kategórii mužov na 10km je vypísaná prémia vo 
výške 100 eur.  
Za prekonanie traťového rekordu 43:30 min v kategórii žien na 10km vypísaná prémia vo výške 
100 eur. 
 
Bonus pre víťaza v kategórii mužov  – extra 80€ ak dosiahne čas 40:00 min a rýchlejší 

– extra 50€ ak dosiahne čas 40:15 – 40:01 min 
                                                          – extra 30€ ak dosiahne čas 40:30 – 40:16 min 
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Bonus pre víťaza v kategórii žien  – extra 80€ ak dosiahne čas 43:50 min a rýchlejší 
– extra 50€ ak dosiahne čas 44:05 – 43:51 min 

                                                          – extra 30€ ak dosiahne čas 44:20 – 44:06 min 
 
V kategórii mužov, žien, juniorov, junioriek, veteránov a veteránok na MSR prví traja pretekári 

dostanú 
medailu, diplom. 
 
Vedenie výprav.   
Vedenie výprav zabezpečuje vysielajúci oddiel alebo národný atletický zväz. 
 
Dopingová kontrola. 
Dopingová kontrola bude zabezpečená Slovenskou antidopingovou agentúrou v súlade s 
pravidlami IAAF. 
 
Protesty a odvolania  
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení výsledkov danej 
disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 
min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Odvolanie spolu s vkladom vo 
výške 10 € sa podáva riaditeľovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná 
jury. Jury tvoria nasledovní činovníci pretekov: športovo-technický delegát SAZ, vedúci 
rozhodca, riaditeľ pretekov.  
 
Ubytovanie a stravovanie. 
Organizátor ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje. Ubytovanie a stravovanie je možné si 
zabezpečiť vopred na týchto miestach:  
Borský Mikuláš: Penzión u Zemanov, Zemanská 733, 00421 903 207 242; 
Šaštín – Stráže: Penzión Gazárka, Cesta do Gazárky 1190, 00421 905 505 754; 
Borský Svätý Jur: Penzión u Tonky, Tomky 663, 00421 918 614 003; 
Kúty: Motorest u Janíčkov, u diaľničného nadjazdu na Brno a Bratislavu, 00421 903 700 162.  
 
PROGRAM 50. ROČNÍKA  ZÁHORÁCKEJ DVADSIATKY                      
 
13:00   Otvorenie pretekov  
13:30  1km prípravka chlapci   2010 a mladší 
  1km prípravka dievčatá   2010 a mladšie 
13:40  1km najmladší žiaci    2008 – 2009  

1km najmladšie žiačky   2008 – 2009  
13:50  Vyhlasovanie výsledkov 1km 
14:00  2 km mladší žiaci    2006 – 2007  

2 km mladšie žiačky    2006 – 2007 
14:20  3 km starší žiaci    2004 – 2005 

3 km staršie žiačky    2004 – 2005 
14:50  Vyhlasovanie výsledkov 2km a 3km 
15:00  5 km dorastenci    2002 – 2003 

5km dorastenky   2002 – 2003  
5 km veteráni    1.6.1984 a starší MSR 
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5 km veteránky   1.6.1984 a staršie  MSR 
5km juniori, muži MSCHP 
5km juniorky, ženy MSCHP 

15:30  500m    Chodecké legendy 
15:50  Vyhlasovanie výsledkov 5km 
16:05  10 km juniori    2000 – 2001   MSR 

10km juniorky    2000 – 2001   MSR 
10 km muži        MSR  
10 km ženy        MSR 
20km muži, ženy 

18:10   Vyhlasovanie výsledkov 10km 
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Majstrovstvá SR v behu do vrchu  
 
Usporiadateľ: Obecný úrad Kláštor pod Znievom, Strive sport a Slovenský atletický zväz 
 
Termín: 9. 6. 2019 (nedeľa)  
 
Miesto konania: Kláštor pod Znievom (okres Martin) 
 
Hlavní funkcionári:   
Predsedníčka OV:     Erika Cintulová 
riaditeľ pretekov:    Peter Paulíny 
manažér pretekov:     Silvester Cintula 
technický riaditeľ:     Martin Ferenčík 
delegát zväzu:     Martin Pupiš 
športovo technický delegát SAZ:   Pavel Kováč 
vedúci rozhodca:     Peter Kalabus 
inštruktor rozhodcov SAZ:    Marián Kalabus 

 
Kategórie: Muži  A: 1999 - 1980 (20 – 39 rokov) 

B: 1979 - 1970 (40 – 49 rokov) 

C: 1969 - 1960 (50 – 59 rokov) 

D: 1959 - viac (60 a viac rokov) 
Ženy   E: 1999 - 1985 (20 – 34 rokov) 

F: 1984 - 1970 (35 – 49 rokov) 

G: 1969 - 1960 (50 – 59 rokov) 
H: 1959 - viac (60 a viac rokov) 

Juniori: 2000 - 2001 (18 – 19 rokov) 
Juniorky: 2000 - 2001 (18 – 19 rokov) 
Dorast: 2002 - 2003 (16 – 17 rokov) 
Staršie žiactvo: 2004 – 2005 (14 – 15 rokov) 
Mladšie žiactvo:  2006 - 2007(12 – 13 rokov)   
Najmladšie žiactvo: 2008 – 2009 (10 – 11 rokov) 
Deti predškolského a školského veku (deti do 3 rokov, Deti1,2,3 

 
Trať: Dospelí a juniori dĺžka - 5650 m, prevýšenie - 475 m. 
Povrch - asfalt (0,8 km) a terén. 
Ostatné mládežnícke a detské kategórie - rôzna dĺžka podľa veku. 
 
Prihlášky,registrácia: Vopred na stránke www.behnazniev.sk , beh.sk, do1.6.2019 do 24.00 hod. 
Prípadne v deň pretekov v kancelárii pretekov.  
 
Kancelária pretekov: Bude otvorená v Kláštore pod Znievom, budova bývalého gymnázia, dňa 
9. 6. 2019 od 9.00 hod. do skončenia pretekov. Prezentácia končí pol hodinu pred začiatkom 
pretekov.  
 
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií.  
Organizátor zabezpečí občerstvenie pretekárov. 

http://www.behnazniev.sk/
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Výsledky: Budú priebežne zverejňované hlásateľom a na výsledkovej tabuli.  
Kompletné výsledky budú zverejnené po skončení pretekov na internetovej stránke SAZ 
(www.atletika.sk), www.behnazniev.sk a beh.sk. 
 
Šatne: Organizátor zabezpečuje šatne. 
 
Štartovné balíčky: budú pripravené pre vopred prihlásených pretekárov. Maximálne +30ks 
naviac.  

 
Ceny: Pre prvých troch pretekárov v každej kategórii sú pripravené vecné ceny  
a v mužských a ženských kategóriách aj finančné odmeny. Prvé tri miesta v absolútnom poradí 
sú tiež finančne ohodnotené. Na majstrovstvách SR získavajú v kategórii mužov, žien, juniorov 
a junioriek prví traja medailu a diplom. 

 
Informácie - kontakt: Mgr. Peter Paulíny, Ul. A. Moyzesa č.13, Kláštor pod Znievom, Tel: 0905 
249 634; 0907 104 123, E-mail: paulinypeter@gmail.com 
 
Obmedzenie štartu 
Podmienkou účasti na majstrovstvách SR je registrácia v SAZ. 
Každý pretekár musí štartovať v kategórii danej jeho vekom.  
 
Časový rozpis: 
 
11:00 – 13:30 hod.  Prezentácia detských kategórií DETI do 3 r., DETI 1, DETI 2, DETI 3 ). 
11:00 - 13:30 hod. Prezentácia ostatných kategórií. 
14:00 hod. Štart kategórií mužov, žien, juniorov a junioriek (Beh na Zniev) a behu 

Kláštorčanov na Kalváriu. 
14:30 hod. Štart detských kategórií  
15:00 hod. Štart mládežníckych kategórií (najmladšie žiactvo, mladšie žiactvo, staršie 

žiactvo, dorast).  
 
 
 

http://www.atletika.sk/
http://www.behnazniev.sk/
mailto:paulinypeter@gmail.com
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Majstrovstvá SR juniorov a junioriek 
 
Termín a miesto  22.-23.6.2019 (sobota, nedeľa) 

Atletický štadión Centra Akademického Športu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
Športový areál P. Gleska, Račianska ul. 103, 
Mladá Garda, BRATISLAVA. 
GPS: 48°10'38.48"N 17°7'28.43"E 

Usporiadateľ   z poverenia SAZ Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava  
 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:   Zdenek Národa  zdenek.naroda@gmail.com  
Vedúci rozhodca:   Viliam Lendel   vlendel@leny.sk  
Manažér pretekov:   Branislav Droščák  brano.droscak@gmail.com  
Delegát SAZ:    Martin Illéš   illes@atletikasvk.sk  
Inštruktor rozhodcov:   Ľudmila Hlaváčková 
Športovo-technický delegát:  Andrea Filipová  adinecko78@gmail.com 
 
Štartujú 
pretekári s ročníkmi narodenia 2000 a 2001 prípadne mladší v rozsahu pretekania svojej 
vekovej kategórie. Pretekári a pretekárky kategórie žiactva, dorastu a juniorských nemôžu 
v jednom dni štartovať v dvoch disciplínach dlhších ako 400 m a môžu v jednom dni štartovať 
maximálne v troch disciplínach. Usporiadateľ po dohode s technickým delegátom má právo 
neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 
 
Prihlášky 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 19.6.2019 do 24:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania MSR o 21.00 hod. 
uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na 
majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v 
piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14.00 hod. na emailovej adrese adinecko78@gmail.com 
Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 
7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré 
odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti 
sa poplatok za odhlásenie odpúšťa. Prihlášky po termíne v súlade s obmedzením počtu 
štartujúcich budú akceptované len so súhlasom športovo-technického delegáta za poplatok 20 
€. 
 
Disciplíny 
Juniori: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m pr., 400m pr., 3000m pr., výška, žrď, 
diaľka, trojskok, guľa (6 kg), disk (2 kg), kladivo (6 kg), oštep (800 g), 4x100m, 4x400m. 
Juniorky: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m pr., 400m pr., 3000m pr., výška, žrď, 
diaľka, trojskok, guľa (4 kg), disk (1 kg), kladivo (4 kg), oštep (600 g), 4x100m, 4x400m. 
 

mailto:zdenek.naroda@gmail.com
mailto:vlendel@leny.sk
mailto:brano.droscak@gmail.com
mailto:illes@atletikasvk.sk
mailto:adinecko78@gmail.com
http://statistika.atletika.sk/kalendar
http://www.atletika.sk/
mailto:adinecko78@gmail.com
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Kancelária pretekov 
Bude otvorená v klubovni atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava v budove štadióna 
v sobotu od 11:00 hod. a v nedeľu od 8:30 do ukončenia pretekov. Štart každého pretekára 
musí byť potvrdený do 10:15 hod. v sobotu (kladivo ženy a žrď muži do 9:30) a do 9:15 v 
nedeľu, vrátane zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné 
upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie 
lekára pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená 
podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
 
Štartovné: 
Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 3 € za pretekára. 
 
Váženie náčinia 
Váženie a meranie vrhačského náčinia končí v sobotu o 13:40 (disk) a 11:20 (kladivo) a v nedeľu 
o 9:30 v miestnosti suterénu budovy štadiónu. 
 
Štartové čísla 
Pri prezentácii dostanú vedúci družstiev pre svojich pretekárov štartové čísla. 
 
Prezentácia pred disciplínou 
Prezentácia bude v mieste disciplíny. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom 
disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v 
skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom disciplíny. 
 
Šatne a rozcvičovanie 
Šatne sú zabezpečené v budove štadióna. Rozcvičovanie je možné na plochách a voľných 
športoviskách mimo štadióna. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a priestoroch 
štadióna. 
 
Protesty 
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení 
výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí 
podať jury písomne do 30 minút od oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného 
rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo od oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto 
podával protest, ak výsledok nebol zmenený. 
 
Tituly a odmeny 
Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR rok 2019“. Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú 
medailu a diplom a majster SR získa tričko. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž 
začali najmenej 3 pretekári (pozn. môžu byť aj z rovnakého klubu). 
 
Vyhlasovanie víťazov 
Bude organizované v blokoch počas priebehu pretekov. 
 
Technické ustanovenia a obmedzenie štartu 
Všetci pretekári vybraní dopingovou kontrolou sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 
Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore, členovia štafety musia mať jednotné dresy. 
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Vstup na plochu štadióna je povolený iba súťažiacim, rozhodcom a hlavným funkcionárom M-
SR.  
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 (rovnka) 
100 m, 100 m prek., 110 m prek.,       32 štartujúcich,  
technické disciplíny        20 štartujúcich.  
 
Šesťdráha (ovál) 
200 m, 400 m, 400 m prek.,       24 štartujúcich,  
800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 3000 m prek.    24 štartujúcich. 
 
Ubytovanie a strava 
Usporiadateľ stravu nezabezpečuje. 
Ubytovanie si účastníci si zabezpečujú samostatne. Možnosť ubytovania: 

1. Hostel Mladá Garda - e-mail: ubytovacie@garda.sk Račianska 103, Bratislava alebo 
web: www.mladagarda.info. 

2. Ubytovňa Hotel STAR (blízko Avion Shopping Parku, Bratislava Trnávka). tel.: 
02/43635984 

3. Ubytovňa Hviezda (Kukurica), Kukučínová 38, Bratislava. Tel.: 02/44453154. 
 
Záverečné ustanovenia 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2019 a 
týchto organizačných pokynov. 

 

http://www.mladagarda.info/
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Majstrovstvá SR juniorov a junioriek 
Časový program 

Sobota 22.6.2019 
12:00          Kladivo J-ri 
13:20          Kladivo J-ky 
13:50     Otvorenie Majstrovstiev SR 
14:00 110m prek. J-ri R  Diaľka J-ky  Žrď J-ri 
14:10 100m prek J-ky R   
14:25 100m J-ri R  
14:40 100m J-ky R        Disk J-ri 
14:55 400m J-ri 
15:10 400m J-ky  
15:35 110m prek. J-ri F 
15:45 100m prek. J-ky F 
15:55 100m J-ri F 
16:00 100m J-ky F   Diaľka J-ri  Žrď J-ky 
16:15 800m J-ri        Disk J-ky 
16:30 1500m J-ky 
16:45 3000m prek. J-ri 
17:05 3000m prek. J-ky 
17:25 4x100m J-ri 
17:35 4x100m J-ky 

Nedeľa 23.6.2019 
10:00 200m J-ri R  Trojskok J-ri  Výška J-ky Oštep J-ri Guľa J-ky 
10:15 200m J-ri R 
10:35 1500m J-ri 
10:50 400m prek. J-ri 
11:05 400m prek J-ky 
11:20 200m J-ri F 
11:30 200m J-ky F  Trojskok J-ky  Výška J-ri Oštep J-ky Guľa J-ri 
11:40 800m J-ky 
11:55 5000m J-ri 
12:15 5000m J-ky 
12:45 4x400m J-ri 
13:00 4x400m J-ky 
 
Zvyšovanie latky 
Juniori: výška: 175 – 180 – 185 – 190 – 194 – 198 – 201 – 204 a ďalej po 2cm 

žrď: 300 – 320 – 340 – 360 – 380 – 400 – 420 – 430 – 440 a ďalej po 10 cm 
Juniorky: výška: 145 – 150 – 155 – 160 – 164 – 168 – 172 – 175 – 178 a ďalej po 2 cm 

žrď: 200 – 220 – 240 – 260 – 280 – 290 a ďalej po 10 cm 
Trojskok – vzdialenosť dosky Juniori: 11m 

Juniorky: 9m 
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Majstrovstvá SR mužov a žien do 23 rokov 
 
Termín a miesto:  29.-30. júna 2019, Mestský atletický štadión A. 

Hajmássyho, Hajdóczyho ulica, Trnava 
 
Usporiadateľ:    Atletický klub AŠK Slávia Trnava v spolupráci s mestom  
     Trnava 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:   Vladimír Gubrický 
Vedúci rozhodca:   Peter Filo 
Manažér pretekov:   Matej Lietavec 
Delegát SAZ:    Martin Pupiš 
Inštruktor rozhodcov:   Jozef Malík 
Športovo-technický delegát:  Róbert Mittermayer 
 
Štartujú 

Pretekári s ročníkmi narodenia 1997, 1998, 1999, prípadne mladší s ročníkom narodenia 2000, 
2001, 2002, 2003 v rozsahu pretekania sa vo svojej vekovej kategórii. 
 
Prihlášky 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 27.6.2019 do 12:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie uzavrie.  
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania MSR o 21.00 hod. 
uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na 
majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v 
piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14.00 hod. na emailovej adrese mittermayer@atletika.sk  
Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 
7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré 
odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti 
sa poplatok za odhlásenie odpúšťa. Prihlášky po termíne v súlade s obmedzením počtu 
štartujúcich budú akceptované len so súhlasom športovo-technického delegáta za poplatok 20 
€. 
 
Disciplíny 
Muži do 23 rokov: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m prek., 400 m prek., 
3000 m prek., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, oštep, kladivo, 4x100 m, 4x400 m  
Ženy do 23 rokov: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m prek., 400 m prek., 
3000 m prek., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, oštep, kladivo, 4x100 m, 4x400 m 
 
Kancelária pretekov 
Bude otvorená v administratívnej miestnosti pod tribúnou v sobotu od 14:00 a v nedeľu od 
13.00 hod. do ukončenia pretekov. V sobotu do 15:00 hod. a v nedeľu do 14:00 hod. musí byť 
potvrdený štart každého pretekára, vrátane menovitého zloženia štafety a prihlášky sa 
uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v 
prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé 

http://statistika.atletika.sk/kalendar
http://www.atletika.sk/
mailto:mittermayer@atletika.sk
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nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších 
súťaží. Za každú zmenu oproti pôvodnej prihláške vyberá usporiadateľ poplatok (odhláška 1€, 
prihláška 3€, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 7€). 
 
Štartovné: 
Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 3 € za pretekára. 
 

Obmedzenie štartu: 
Osemdráha 
100 m, 200 m, 400 m, 100 m prek., 110 m prek., 400 m prek.  32 štartujúcich,  
800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 3000 m prek.     24 štartujúcich,  
technické disciplíny        20 štartujúcich.  
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Časový program 
 
Sobota  
15:00 Otvorenie M-SR 
15:15 100 m prek Ž R    Žrď M   Kladivo M 
15:30 100 m prek. M R     Trojskok Ž 
15:45 100 m Ž R          Oštep Ž 
16:05 100 m M R 
16:25 400 m Ž R 
16:40 400 m M R 
16:55 100 m prek. Ž F 
17:05 100 m prek. M F 
17:10 Prvý blok vyhlasovania výsledkov 
17:20 100 m Ž F 
17:30 100 m M F      Trojskok M 
17:40 800 m Ž F     Žrď Ž   Kladivo Ž 
17:55 800 m M F 
18:15 4x100 m Ž F          Oštep M 
18:25 4x100m M F 
18:35 Druhý blok vyhlasovania výsledkov 
18:45 5 000 m Ž F 
19:10 5 000 m M F 
19:40 Tretí blok vyhlasovania výsledkov 
 
Nedeľa  
15:00 200 m Ž R     Výška Ž Diaľka M Guľa M 
15:15 200 m M R 
15:35 400 m prek. Ž F         Disk Ž 
15:45 400 m prek. M F 
16:00 400 m Ž F 
16:05 400 m M F 
16:10 1 500 m Ž F 
16:15 1 500 m M F 
16:20 Prvý blok vyhlasovania výsledkov 
16:30 200 m Ž F     Výška M Diaľka Ž Guľa Ž 
16:40 200 m m F 
16:50 4x400 m Ž F          Disk M 
17:15 4x400 m M F 
17:25 Druhý blok vyhlasovania výsledkov 
17:35 3 000 m prek. Ž F 
17:55 3 000 m prek M F 
18:00 Tretí blok vyhlasovania výsledkov 
 
 
Upozornenie: 
Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia 
rozbehy. 
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Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek 
 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice  
 
Termín a miesto: 
6. – 7. júl 2019,  atletický štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:    Ing. Vladislav Vovčko 
Vedúci rozhodca:    Mgr. Marián Prezbruchý 
Delegát SAZ:    Milan Laurenčík 
Inštruktor rozhodcov:   Ing.Silvia Hanusová 
Športovo -technický delegát:  Miloš Filo 
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška 
pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 4.7.2019 (štvrtok) do 18,00 hod. Po tomto termíne 
systém automaticky prihlasovanie ukončí. 
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania MSR o 21.00 hod. 
uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na 
majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v 
piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14.00 hod. na emailovej adrese peter.filo51@gmail.com  
Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 
7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré 
odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti 
sa poplatok za odhlásenie odpúšťa. Prihlášky po termíne v súlade s obmedzením počtu 
štartujúcich budú akceptované len so súhlasom športovo-technického delegáta za poplatok 20 
€. 
Poznámka: Usporiadateľ  má  právo  po  dohode  s  technickým  delegátom prihlášku  pretekára  
neprijať  z   dôvodov,  ktoré  by  mali  vplyv  na technické usporiadanie pretekov. 
 
Štartovné: 
Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 2 € za pretekára. 
 
Štartujú: 
Pretekári a pretekárky ročníkov  narodenia 2002 a 2003, prípadne mladší v rozsahu pretekania 
sa svojej vekovej kategórie. Pretekári a pretekárky v kategóriách dorastu  môžu v jeden deň 
štartovať v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich 
maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.  Žiaci a žiačky nemôžu štartovať v trojskoku. 
 
Disciplíny: 
Dorastenci:  100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m pr., 400m pr., 2000m pr., 
výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5kg, disk 1,5kg, oštep 700g, kladivo 5kg, 5000m chôdza, 
4x100m, 100-200-300-400m. 

http://www.atletika.sk/
mailto:peter.filo51@gmail.com
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Dorastenky:  100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m pr., 400m pr., 2000m pr., 
výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3kg, disk 1kg, oštep 500g, kladivo 3kg, 5000m chôdza, 
4x100m,100-200-300-400m. 
 
Kancelária pretekov: 
Bude  otvorená na štadióne v sobotu  od 12.00  hod. a v nedeľu od 8.30 hod. do  ukončenia 
pretekov. Zmenu pôvodnej  prihlášky možno  urobiť  najneskôr  1 hodinu  pred začiatkom prvej 
disciplíny v príslušnom poldni.  
Za  každú zmenu oproti pôvodnej prihláške vyberá usporiadateľ poplatok (odhláška  1,- €, 
prihláška 3,- €, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 7,- €). Najneskôr 1 hodinu pred 
začiatkom prvej disciplíny v príslušnom poldni musí byť potvrdený štart každého pretekára a 
prihlášky sa uzatvoria. Po  uzatvorení prihlášok  každé nenastúpenie  pretekára na štart  
znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
 
Štartovné: 
Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 2 € za pretekára. 
 
Šatne: 
Sú k dispozícii v tribúne štadióna v obmedzenom množstve. Sú určené len na prezlečenie. Za 
prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá. 
 
Rozcvičovanie: 
Bude možné na vedľajšej tartanovej rovinke. 
 
Prezentácia: 
Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená pri rozcvičovacej rovinke. V bežeckých 
disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí 
prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom 
disciplíny. Odtiaľ budú pretekári spoločne odvedení na disciplínu. Váženie a kontrola náčinia 
končí 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny príslušného poldňa pod rozhodcovskou vežou 
štadióna. 
 
Upozornenie:  
Súťaž v hode kladivom sa uskutoční na pomocnom ihrisku. 
 

Obmedzenie štartu: 
Osemdráha 
100 m, 200 m, 400 m, 100 m prek., 110 m prek., 400 m prek.  32 štartujúcich,  
800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 3000 m prek.     24 štartujúcich,  
technické disciplíny        20 štartujúcich.  
 
Protesty:  
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení 
výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury 
písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu a doložiť vkladom 
10 €. 
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Tituly a odmeny:  
Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2019“. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú 
medailu a diplom a majster SR získa tričko. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž 
začali najmenej 3 pretekári.  
Vyhlasovanie víťazov bude organizované v priebehu pretekov v blokoch. 
  
Technické ustanovenia:  
Všetci pretekári vybraní dopingovým komisárom sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 
Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore, členovia štafety musia mať jednotné dresy. 
Nebude umožnené štartovať v reprezentačnom drese reprezentácie SAZ. Vstup na plochu 
štadióna je povolený iba súťažiacim, rozhodcom a hlavným funkcionárom M-SR.  
 
Štartové čísla: 
Obdržia vedúci výprav pri potvrdení štartu. Štartové čísla musí mať pretekár pripevnené na 
pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre čitateľné. Umiestnenie a pripevnenie 
štartových čísel bude kontrolované pri prezentácii.      
 
Dráha, sektory: 
Osem prúdová dráha, na dráhe a všetkých sektoroch je položený umelý povrch zn. CONIPUR. Je 
možné použiť iba tretry s klincami do 9 mm. Pretekári sú povinní používať tretry s klincami na 
tartan a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu. 
 
Lekár pretekov: 
Bude sa nachádzať vo vyhradenom priestore na tribúne štadióna. 
 
Ubytovanie a strava:    
Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre  pretekárov a funkcionárov  oddielov, ktoré si toto 
záväzne objednajú podľa pokynov v OP MSR. Stravovanie usporiadateľ nezabezpečuje. 
 
Záverečné ustanovenie: 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2019 a 
týchto propozícií. 
 
Zvyšovanie: 
Dorastenky  - výška : 145, 150, 155, 159, 163, 167, 170, 173, 176 a ďalej po 2 cm 
 - žrď : 200, 220, 240, 260, 270 a ďalej po 10 cm 
Dorastenci  - výška : 165, 170, 175, 180, 184, 188, 192, 195, 198, 201 a ďalej po 2 cm 
 - žrď : 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 a ďalej po 10 cm 
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Časový program:  
Sobota : 6.7.2019  
14.00 110 m pr. Dci R výška Dci guľa Dky           žrď Dky  
14.15 100 m pr. Dky R 
14.30 100 m  Dci R 
14.45 100 m  Dky R 
15.00 400 m  Dci F diaľka Dci guľa Dci  
15.15 400 m  Dky F                                                   
15.40 110 m  Dci pr. F výška Dky                                          žrď Dci             
15.50 100 m  Dky pr. F 
16.00 100 m  Dci F   
16.10 100 m  Dky F                                       oštep Dky 
16.20 800 m  Dci F  diaľka Dky           
16.30 800 m  Dky F 
16.40 3000 m  Dci F 
16.55 3000 m  Dky F      
17.10 4x100 m  Dci F                                   
10.30 4x100 m  Dky F   oštep  Dci 
17.30 5000 m chôdza  Dci F 
18.00 5000 m chôdza  Dky F 
 
Nedeľa: 7.7.2019  
10.00 200 m  Dci R trojskok Dci disk Dky          kladivo  Dci 
10.15 200 m  Dky R 
10.35 1500 m  Dci F 
10.50 1500 m  Dky F 
11.10 400 m pr. Dci F trojskok Dky 
11.25 400 m pr. Dky F  disk Dci           kladivo Dky 
11.40 200 m  Dci F 
11.45 200 m  Dky F 
12.00 2000 m pr. Dci F 
12.15 2000 m pr. Dky F 
12.30 100-200-300-400 m  Dci F 
12.45 100-200-300-400 m  Dky F 
 
Upozornenie:  
Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia 
rozbehy. 
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Majstrovstvá SR mužov a žien 
 

Usporiadateľ:  AK Spartak Dubnica nad Váhom 
 Mesto Dubnica nad Váhom 
 HRDO šport – Rastislav Hrbáček 
 
Termín:  27. – 28. júla 2019 
 
Miesto:  Mestský štadión v Dubnici nad Váhom 
 
Hlavní funkcionári:  Riaditeľ pretekov:   Alexander ČAKLOŠ 
 Tajomník pretekov:   Slavomíra OČKAIOVÁ 
 Technický riaditeľ:    Peter ĎURIŠ 
 Vedúci rozhodca:    Dušan CHATRNÚCH 
 Inštruktor rozhodcov:   Peter Filo 
 Delegát zväzu:    Róbert Mittermayer 
 Technický delegát:    Jozef Malík 
 Časomiera a dataservis:  HRDO šport – Rastislav HRBÁČEK 
 Štartér:                            Peter KOSTKA 
       Róbert BREZINA 
 
Štartujú: V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 

1999 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej 
kategórie. Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených 
pretekárov športovo-technický delegát povolil štart. Na základe dohody 
medzi národnými zväzmi môžu štartovať i nečlenovia SAZ. Ich výsledky sa 
však do poradia M-SR nezapočítavajú. Môžu pretekať len tí pretekári, 
ktorí bol včas prihlásení. 

 
Disciplíny: Muži:  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m prek., 400 m 

prek., 3000 m steep., diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa (7,26 kg), disk (2 
kg), oštep (800 g), kladivo (7,26 kg), 4x100 m, 4x400 m 
Ženy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m prek., 400 m 
prek., 3000 m steep., diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa (4 kg), disk (1 kg), 
oštep (600 g), kladivo (4 kg), 4x100 m, 4x400 m 

Štartovné: Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel - klub usporiadateľovi 3,00€ 
za pretekára.  
Za každú zmenu oproti pôvodnej prihláške vyberá usporiadateľ poplatok  
odhláška      7,00€ 
prihláška      20,00€ 
nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok  7,00€ 

 
Prihlášky: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:  

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 25.7.2019 /štvrtok/ 
do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie 
ukončí.  

http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania 
MSR o 21.00 hod. uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. 
Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z 
akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v 
piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14.00 hod. na emailovej adrese 
malik@atletika.com  
Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a 
oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri 
prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 
€. V prípade lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti sa 
poplatok za odhlásenie odpúšťa. Prihlášky po termíne v súlade 
s obmedzením počtu štartujúcich budú akceptované len so súhlasom 
športovo-technického delegáta za poplatok 20 €. 
Poznámka: Usporiadateľ má právo po dohode s technickým delegátom 
prihlášku pretekára neprijať z dôvodov, ktoré by mali vplyv na technické 
usporiadanie pretekov. 

 
Kancelária pretekov: Bude otvorená na štadióne v sobotu od 11,00 hod. a v nedeľu od 8,00 

hod. do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť 
najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny príslušného poldňa. 
Najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny v príslušnom poldni 
musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane štafiet a prihlášky sa 
uzatvoria. 
Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená 
podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 

 
Štartovné čísla: Pri prezentácii dostanú vedúci družstiev pre svojich pretekárov štartovné 

čísla. Organizátor vyberá zálohu 5€, ktorá bude vrátená po odovzdaní čísel 
spať v kancelárii pretekov. 

 
Prezentácia na disciplíny: Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená pri vstupe na 

štadión (vedľa hlavnej tribúny pri štarte behu na 100 m) a označená 
nápisom „Prezentácia“. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred 
začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. 
pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom 
disciplíny. 
Kontrola náčinia končí 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny 
príslušného poldňa na „Prezentácii“. 

 
Rozcvičovanie: Mimo hlavnej plochy štadióna na vedľajšom tréningovom ihrisku 

a športovej hale. 
 
Upozornenie: Súťaž v hode kladivom sa uskutoční na pomocnom ihrisku.  
 

Obmedzenie štartu: 
Šesťdráha 
100 m, 200 m, 400 m, 100 m prek., 110 m prek., 400 m prek.  24 štartujúcich,  
800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 3000 m prek.    24 štartujúcich,  

http://www.atletika.sk/
mailto:malik@atletika.com
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technické disciplíny        20 štartujúcich. 
 
Protesty: Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa 

musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr však 
30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov danej disciplíny. Odvolanie 
proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 
minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu a doložiť 
vkladom 10 €. 

 
Tituly a odmeny: Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2019“. Pretekári na 

1.-3. mieste dostanú medailu a diplom a majster SR získa tričko. Tituly a 
medaile sa udeľujú iba v prípade, že súťaž začali najmenej 3 pretekári. 
Vyhlasovanie víťazov bude organizované v priebehu pretekov. 

 
Technické ustanovenia: Všetci pretekári vybraní dopingovou kontrolou sú povinní podrobiť 

sa dopingovej kontrole. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore, 
členovia štafety musia mať jednotné dresy. Nebude umožnené štartovať 
v reprezentačnom drese reprezentácie SAZ (Adidas, New Line). Vstup na 
plochu štadióna je povolený iba súťažiacim, rozhodcom a hlavným 
funkcionárom M-SR.  

 
Ubytovanie a strava: Ubytovanie ani stravu usporiadateľ nezabezpečuje. Do poručujeme využiť 

ubytovacie zariadenia v meste Dubnica nad Váhom: 
 Ubytovňa 32 www.u32.novelcar.sk  
 Hotel Metal www.hotelmetal.sk  
 Hotel Kristína www.apartman-hotel-kristina.sk   
 
Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaní ustanovení 

rozpisu Atletické súťaže 2019 a týchto organizačných pokynov. 
 
 

http://www.u32.novelcar.sk/
http://www.hotelmetal.sk/
http://www.apartman-hotel-kristina.sk/
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Sobota 27. júla 2019 
12,30  Otvorenie M-SR  Diaľka Ž   Žrď M   Kladivo M 
13,30  100 m prek. Ž R    
13,45  110 m prek. M R 
14,00  100m Ž R 
14,15  100m M R          Kladivo Ž 
14,30  400m Ž F 
14,45  400m M F  Diaľka M    Disk M 
15,05  100 m Ž MB  
15,15  100 m M MB  
15,25  100m prek Ž F 
15,30  110m prek M F     Žrď Ž      
15,40  800 Ž F 
15,50  800 M F        Disk Ž 
16,00  100 m Ž F 
16,05  100 m M F 
16,10  5 000 m Ž F 
16,30  5 000 m M F 
16,50  4x100m Ž F 
17,00  4x100m M F    
 
Nedeľa 28. júla 2019 
11,00  200m Ž R   Trojskok Ž   Výška M  Guľa Ž  Oštep M  
11,15  200m M R 
11,30  1500m Ž F 
11,45  1500m M F 
12,00  400m prek Ž F 
12,15  400m prek M F  Trojskok M   Výška Ž Guľa M Oštep Ž 
12,30  200m Ž F         
12,40  200m M F 
12,50  3000m steep. Ž F 
13,05  3000m steep. M F 
13,15  4x400m Ž F 
13,30  4x400m M F 
 
Upozornenie: 
Časový rozpis je zatiaľ predbežný. Finálny rozpis bude zverejnený spolu s finálnymi 
propozíciami 
Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia 
rozbehy. 
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Majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok 
 
Termín a miesto:  
15. septembra 2019, atletický štadión ŠŠ Trenčín, Staničná 6, Trenčín   
 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ zabezpečuje Slávia Športová Škola Trenčín 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:   Ivan Peťovský  
Vedúci rozhodca:   Milan Sulety  milansulety@gmail.com  
Manažér pretekov:   Eva Hanuliaková  
Delegát SAZ:    Marek Lučka  mareklucka@centrum.sk  
Inštruktor rozhodcov:   Dušan Chatrnúch 
Športovo-technický delegát:  Marián Kalabus marian.kalabus@gmail.com 
 
Štartujú:  

V kategórii ml. žiakov a ml. žiačok štartujú pretekári ročníky narodenia 2006 a 2007 
a prípadne mladší v rozsahu pretekania sa v SAZ. 

Všetci pretekári musia byť členmi SAZ. 
Na základe dohody medzi národnými zväzmi môžu štartovať i nečlenovia SAZ. Ich 

výsledky sa však do poradia M-SR nezapočítavajú. 
 Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov športovo-
technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok 
v týždni konania M-SR uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk 

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa 
nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-
mailovej adrese športovo-technického delegáta.  

Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí 
poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za 
neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. 
 Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart oddiel zaplatí usporiadateľovi 
poplatok 7 € za každé nenastúpenie.  
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť zaslaná najneskôr do 11.9.2019 (streda) do 12:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Na prihlasovanie do systému prihlášok 
použite e-mail a vygenerované heslo zaslané na Váš e-mail. 

So súhlasom technického delegáta budú prihlášky akceptované aj po určenom termíne 
za poplatok 20 € za pretekára. 
 
Štartovné: 
 Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € v kategórii ml. žiakov a ml. žiačok. 
Štartovné nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. 
 

mailto:milansulety@gmail.com
mailto:mareklucka@centrum.sk
mailto:marian.kalabus@gmail.com
http://www.atletika.sk/
http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Disciplíny: 
mladší žiaci:   päťboj (60 m prek., diaľka, 60 m, loptička, 600 m). 
mladšie žiačky:  päťboj (60 m prek., loptička, 60 m, diaľka, 600 m). 
 
Kancelária pretekov:  

Bude otvorená na štadióne v športovej hale od 8.30 hod. do ukončenia pretekov. Do 
9.30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára a prihlášky sa uzatvoria. Po uzatvorení 
prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie 
pretekára z ďalších súťaží. 
 
Štartovné:  

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Pretekári štartujú na 
náklady vysielajúcej zložky.  

Štartovné nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. 
 
Prezentácia:  

Prezentácia bude umiestnená v tuneli športovej haly pri bočnom vstupe na štadión a 
označená nápisom „Prezentácia“. Prezentácia končí 15 min. pred začiatkom prvej disciplíny.  
 
Protesty:  

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej 
disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút 
po oficiálnom vyhlásení výsledkov danej disciplíny (ods.2 a 3 pravidla 146 Pravidiel atletiky) – 
výsledky budú uverejnené na vývesnej tabuli. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu 
disciplíny sa musí podať jury písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia 
vedúceho rozhodcu disciplíny (ods. 5 pravidla 146 Pravidiel atletiky). Odvolanie musí byť pri M - 
SR doložené vkladom vo výške 10€. 
 
Šatne:  

V budove športovej haly na štadióne. Za prípadné straty usporiadateľ neručí.  
 
Tituly:  

Víťaz každej disciplíny získava titul - Majster SR na rok 2019.  
Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú medailu a diplom. Titul a medaily sa udeľujú iba v prípade, že 
preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR 
registrovaní v SAZ.  
 
Ubytovanie:  

Objednanie ubytovania prosím zasielať písomne na E-mail : milansulety@gmail.com do 
8.9.2019. 
 
Technické ustanovenia 

a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky, týchto propozícií a podľa súťažného poriadku SAZ  
platného pre rok 2019. 

b) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať 
v reprezentačnom drese je zakázané. 

c) Rozcvičovanie pretekárov je povolené na vedľajšej ploche štadióna a v atletickom tuneli 
v športovej hale.  
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d) V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. 
dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na 
kontrolu. 

e) Atletická dráha je 4 prúdová s umelohmotným povrchom. Cieľová rovinka je 6 dráhová.  
  
 

Časový program – M-SR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok 
 
10,30    60 m pr.Žky  
11,00    60 m pr.Žci  
11,30    loptička Žky 1. skupina (sektor A)  
12,00    loptička Žci (sektor B     
12,30    loptička Žky 2. skupina (sektor A) 
13,00    60 m Žky 1. skupina  

 13.30    60 m Žci  
14,00    60 m Žky 2. skupina  
13,45    diaľka Žky 1. skupina (sektor A)  
14,15    diaľka Žci (sektor B)  
14.45   diaľka Žky 2. skupina (sektor A)  
15,00    600m Žky 1. skupina  
15,45    600m Žci  
16.00    600 m Žky 2. skupina  
16,15   Vyhlasovanie výsledkov Žci  
16,30    Vyhlasovanie výsledkov Žky  
 
 

- Uvedený časový program, je len orientačný a jeho dodržanie bude závislé od počtu 
štartujúcich. 

- Definitívny časový program bude k dispozícii po ukončení prihlasovania a zverejnený do 
14.9.2019 (sobota) do 12:00 hod.  
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Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok 
 
Usporiadateľ:  
Z poverenia SAZ zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice  
 
Termín a miesto: 
21. – 22. september 2019, atletický štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:    Ing. Vladislav Vovčko 
Vedúci rozhodca:    Mgr. Marián Prezbruchý 
Delegát SAZ:   Mgr. Zoran Kollárovič 
Inštruktor rozhodcov:  Ing.Silvia Hanusová 
Športovo -technický delegát: Mgr. Jana Chrenová 
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška 
pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 19.9.2019 (štvrtok) do 18,00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania MSR o 21.00 hod. 
uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na 
majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v 
piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14.00 hod. na emailovej adrese j.chrenova@centrum.sk  
Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 
7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré 
odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti 
sa poplatok za odhlásenie odpúšťa. Prihlášky po termíne v súlade s obmedzením počtu 
štartujúcich budú akceptované len so súhlasom športovo-technického delegáta za poplatok 20 
€. 
Poznámka: Usporiadateľ  má  právo  po  dohode  so športovo technickým  delegátom prihlášku  
pretekára  neprijať  z   dôvodov,  ktoré  by  mali  vplyv  na technické usporiadanie pretekov. 
 
Štartovné: 
Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 2 € za pretekára. 
 
Štartujú: 
Pretekári a  pretekárky ročníky narodenia 2004  a 2005, prípadne mladší v rozsahu pretekania 
sa svojej vekovej kategórie.  Môžu štartovať len tí pretekári, ktorí boli včas prihlásení. 

Pretekári a pretekárky v kategóriách staršieho žiactva  môžu v jeden deň štartovať v troch 
disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna 
môže byť dlhšia ako 400 m.  

 
Disciplíny: 
Žiaci - 60m, 150m, 300m, 800m, 3000m, 100m pr., 300m pr., 1500m pr., 3000m chôdza, diaľka, 

výška, žrď, guľa 4kg, disk 1kg, oštep 600g,  kladivo 4kg, 4x60m, 4x300m,  

http://www.atletika.sk/
mailto:j.chrenova@centrum.sk
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žiačky - 60m, 150m, 300m, 800m, 2000m, 100m pr., 300m pr., 1500m pr., 3000m chôdza, 
diaľka, výška, žrď, guľa 3kg, disk 1kg, oštep 500g,  kladivo 3kg, 4x60m, 4x300m. 

 
Kancelária pretekov: 
Bude  otvorená na  štadióne  v sobotu  od 12.00  hod.  a  v  nedeľu  od  8.30  hod. do  ukončenia 
pretekov. Zmenu pôvodnej  prihlášky možno  urobiť  najneskôr  1 hodinu  pred začiatkom prvej 
disciplíny  príslušného poldňa.  
Za  každú zmenu oproti pôvodnej prihláške vyberá usporiadateľ poplatok (odhláška  1 €, 
prihláška 3 €, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 7 €). Najneskôr 1 hodinu pred 
začiatkom prvej disciplíny v príslušnom poldni musí byť potvrdený štart každého pretekára 
vrátane štafiet a prihlášky sa uzatvoria. Po  uzatvorení prihlášok  každé nenastúpenie  
pretekára na štart  znamená podľa  pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
Šatne: 
Sú k dispozícii v tribúne štadióna v obmedzenom množstve. Sú určené len na prezlečenie. Za 
prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá. 
 
Rozcvičovanie: 
Bude možné na vedľajšej tartanovej rovinke. 
 
Prezentácia: 
Pretekári sa musia pred súťažou prezentovať v priestoroch pre prezentáciu, umiestnených pri 
rozcvičovacej tartanovej rovinke. Odtiaľ budú spoločne odvedení na disciplínu. V bežeckých 
disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí 
prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom 
disciplíny.              
 
Upozornenie:  
Súťaž v hode kladivom sa uskutoční na pomocnom ihrisku. 
 
Protesty:  
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení 
výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury 
písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu a doložiť vkladom 
10 € 
 
Tituly a odmeny:  
Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2019“. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú 
medailu a diplom a majster SR získa tričko. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž 
začali najmenej 3 pretekári.  
Vyhlasovanie víťazov bude organizované v priebehu pretekov v blokoch. 
  
Technické ustanovenia:  
Všetci pretekári vybraní dopingovým komisárom sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 
Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore, členovia štafety musia mať jednotné dresy. 
Nebude umožnené štartovať v reprezentačnom drese reprezentácie SAZ. Vstup na plochu 
štadióna je povolený iba súťažiacim, rozhodcom a hlavným funkcionárom M-SR.  
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Obmedzenie štartu: 
Osemdráha 
60 m, 150 m, 300m, 60 m prek., 300 m prek.,     32 štartujúcich,  
800 m, 1500 m, 2000 m, 1500 m prek.     24 štartujúcich,  
chôdza          20 štartujúcich 
technické disciplíny        20 štartujúcich.  
 
Štartové čísla: 

Obdržia vedúci výprav pri potvrdení štartu. Štartové čísla musí mať pretekár pripevnené na 
pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre čitateľné. Umiestnenie a pripevnenie 
štartových čísel bude kontrolované pri prezentácii. 
Dráha, sektory: 

Osem prúdová dráha, na dráhe a všetkých sektoroch je položený umelý povrch zn. CONIPUR. Je 
možné použiť iba tretry s klincami do 9 mm. Pretekári sú povinní používať tretry s klincami na 
tartan a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu. 
Lekár pretekov: 
Bude sa nachádzať vo vyhradenom priestore na tribúne štadióna. 
 
Ubytovanie: 
Ubytovanie ani stravu usporiadateľ nezabezpečuje. 
 
Záverečné ustanovenie:        
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2019 a 
týchto propozícií. 
 
Zvyšovanie: 
žiačky  - výška:  135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166 a ďalej po 2 cm 
            - žrď    :  180, 200, 210 220, 230 a ďalej po 10 cm 
žiaci     - výška:  145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 177, 180, 182 a ďalej po 2 cm 
            - žrď    :  220, 240, 260, 280, 300, 310, 320, 330 a ďalej po 10 cm 
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Časový program:  
Sobota 21. septembra 2019 
14.00   100 m  pr. ŽciR  žrď Žky  výška Žky oštep Žci kladivo Žky 
14.15   100 m  pr. ŽkyR     
14.35   60 m   ŽciR                         
14.50   60 m   ŽkyR       
15.10   100 m pr. ŽciF         kladivo Žci 
15.15   100 m pr. ŽkyF 
15.25   60 m  ŽciF     žrď Žci     výška Žci        oštep Žky     
15.30   60 m   ŽkyF          
15.45   300 m    ŽciF         
16.05 300 m  ŽkyF         guľa Žci       
16.25   3000 m  ŽciF  
16.40   2000 m  ŽkyF                                    
16.55   4x60 m ŽkyF           
17.10   4x60 m  ŽciF                                                                guľa Žky 
17.25   3000 m chôdza ŽciF         
17.45 3000 m chôdza ŽkyF     
 
Nedeľa 22. septembra 2019 
10.00   150 m  ŽciR                       diaľka Žky                          disk Žky 
10.15  150 m  ŽkyR   
10.35 800 m  Žci F    
10.50 800 m  ŽkyF            
11.10   300 m prek  ŽciR             
11.25  300 m prek. ŽkyR    diaľka Žci                                         disk Žci       
11.45   150 m  ŽciF                                           
11.50   150 m  ŽkyF                                                        
12.10   1500 m pr. ŽciF       
12.20 1500 m pr. Žky F 
12.40   4x300 m ŽciF 
12.55   4x300 m ŽkyF 
 
 
Upozornenie:  
Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia 
rozbehy.  
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Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien 
(jednotlivci a družstvá) 

 
Usporiadateľ 
Z poverenia Slovenského atletického zväzu zabezpečuje Maratónsky klub Košice. 
 
Miesto konania 
Košice, Slovensko 
 
Termín a miesto štartu 
6. októbra 2019 o 09:00 h, na Hlavnej ulici v Košiciach 
 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:  Ing. Branislav Koniar  
Vedúci rozhodca:  Ing. Silvia Hanusová 
Inštruktor rozhodcov:  Ing. Emil Rusko 
Športovo technický delegát: Miloš Filo 
Delegát SAZ:   Martin Pupiš 
 
Disciplíny:  
Maratón – muži, Maratón - ženy (jednotlivci a družstvá) 
 
Účastníci MSR v maratóne: 
Na MSR v maratóne štartujú vopred prihlásení pretekári registrovaní v Slovenskom atletickom 
zväze, v kategóriách muži a ženy (ročník narodenia 1999 a starší).  
 
Prihlášky: 
Pretekári sa na MSR prihlasujú cez online registráciu MMM na webovej stránke 
www.kosicemarathon.com Pretekár si v procese online registrácie na MMM zaškrtne účasť na 
MSR v maratóne a zo zoznamu si vyberie svoj klub.  
Termín uzávierky prihlášok na Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien je 31.7.2019. 
Pretekári prihlásení na MSR v maratóne budú súčasne zaregistrovaní aj na 96. ročník MMM. 
 
Súťaž družstiev mužov a žien 
Zloženie družstva (minimálne traja a maximálne piati pretekári) musí oddiel nahlásiť e-mailom 
na info@kosicemarathon.com ,najneskôr do 31.8.2019.  
Zloženie družstva môže byť dodatočne upresnené na prezentácii v dňoch 4.10. a 5.10.2019. 
Za družstvo bodujú traja pretekári s najlepším umiestnením. Hodnotené budú iba tie družstvá, 
ktoré budú mať troch bodovaných pretekárov. O umiestnení družstva rozhodne súčet 
umiestnení bodujúcich pretekárov každého družstva v redukovanom poradí (t.j. poradie 
zostavené iba z bodujúcich pretekárov). V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne 
lepšie umiestnenie posledného (tretieho) bodujúceho pretekára družstva. 
 
Štartovné na MSR v maratóne: 
Výška štartovného pre účastníkov MSR v maratóne je 15,- EUR, za podmienky, že sa pretekár 
zaregistruje a zaplatí štartovné do 31.7.2019. 
Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške ako je stanovené na MMM 2019. 

http://www.kosicemarathon.com/
mailto:info@kosicemarathon.com
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Možnosti platby: 
▪ Platobnou kartou 

Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie 
Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení 
ostatných podmienok. 
Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme. 

▪ Bankovým prevodom 
Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s 
časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento 
postup môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a 
oneskorených postupov na strane Účastníka. Údaje pre platbu bankovým prevodom Názov 
účtu: Maratónsky klub Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice 
IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512 BIC/SWIFT: SUBASKBX Súčasťou platby bankovým 
prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii na MMM, pre 
účely identifikácie platby. 

 
Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany 
Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v 
evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. 
 
Ceny 
Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v súťaži jednotlivcov mužov, žien a v 
súťaži družstiev dostanú medaily a diplomy. 
 
Finančné odmeny 
Organizátor vypíše pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v maratóne finančné odmeny. 
Získanie finančnej odmeny za umiestnenie na Majstrovstvách SR v maratóne a na 96. ročníku 
MMM 2019 sa navzájom nevylučujú. 
 
Prezentácia 
4. októbra 2019  (piatok)   10.00 - 20.00 hod 
5. októbra 2019  (sobota)  09.00 - 20.00 hod 
Pretekári sa musia odprezentovať do 5. októbra 2019 do 20:00 hod. 
V deň pretekov 6. októbra 2019 (nedeľa) nebude možná prezentácia a vyzdvihnutie štartového 
čísla s čipom.  
Pretekári sa musia dostaviť na štart v nedeľu 6.10.2019 včas, najneskôr do 8:40 hod. 
 
Upozornenie 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku Slovenského atletického zväzu 
a ustanovení uvedených v propozíciách 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru. 
 
Podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre 
každého registrovaného Účastníka Podujatia. 
 
Informácie 
http://www.kosicemarathon.com, info@kosicemarathon.com  
 

https://www.kosicemarathon.com/vseobecne-podmienky/
http://www.kosicemarathon.com/
mailto:info@kosicemarathon.com
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Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu  
starších žiakov, starších žiačok, dorastencov, dorasteniek, juniorov, junioriek, mužov, žien a 

majstrovstvá SR družstiev mužov a žien 
vložené preteky ml. žiactva a najml. žiactva 

(jednotlivci a družstvá) 
 
Usporiadateľ:  z poverenia SAZ Maratón klub Rožňava  
 
Termín a miesto:  
23.11.2019  o 11,00 hod, zámocký park kaštiaľa Betliar 
 
Hlavní funkcionári: 
Predseda OV:      
Riaditeľ pretekov:     
Technický riaditeľ:     
Vedúci rozhodca:    Vladislav Vovčko 
Delegát zväzu:    Martin Pupiš 
Športovo – technický delegát:  Miroslav Helia 
Inštruktor rozhodcov:   Silvia Hanusová 
 
Prihlášky:  
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 20.11.2019 do 12:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Kancelária pretekov:  bude otvorená na športovom štadióne od 09,30 hod. do ukončenia 

pretekov. Do 10,00 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane zloženia 
družstva a prihlášky sa uzatvoria.  

 
Trať:  Beží sa na trávnatej trati, pri prechode cez chodníky sa uloží koberec /piesok/. Je možné 
použiť tretry. Prevýšenie trate je 10 – 12 m.  
 
Kategórie, vzdialenosti: 
 
Muži    1999 a starší:    9 000 m 
Ženy    1999 a staršie:   7 500 m 
Juniori    2000 - 2001:    6 000 m 
Juniorky   2000 - 2001:    4 000 m 
Dorastenci  2002 - 2003:    4 000 m 
Dorastenky  2002 - 2003:    3 000 m 
Starší žiaci  2004 - 2005:    2 000 m 
Staršie žiačky  2004 - 2005:    2 000 m 
Mladší žiaci   2006 - 2007:    1  000 m 
Mladšie žiačky  2006 - 2007:    1  000 m 
Najmladší žiaci žiaci 2008 a mladší:   600 m 
Najmladšie žiačky 2008 a mladší:   600 m 

http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek 
 

Usporiadateľ:  AK Spartak Dubnica nad Váhom 
 
Termín:  5. október 2019 
 
Miesto:  Mestský štadión v Dubnici nad Váhom 
 
Hlavní funkcionári:  Riaditeľ pretekov:   Alexander ČAKLOŠ 
 Tajomník pretekov:  Slavomíra OČKAIOVÁ 
 Technický riaditeľ:   Peter ĎURIŠ 
 Vedúci rozhodca:   Dušan CHATRNÚCH 
 Inštruktor rozhodcov:  Peter Filo 
 Delegát zväzu:   Martin Illéš 
 Riadiaci súťaží:   Ján Gigac 
 Časomiera a dataservis: HRDO šport – Rastislav HRBÁČEK 
 Štartér:                           Peter KOSTKA 
      Róbert BREZINA 
 
Štartujú: dorastenci:  3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ a 1 

družstvo AZB  
dorastenky:  3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ a 1 
družstvo AZB 

Disciplíny: dorastenci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m 
prek., 400 m prek., 2000 m steep., diaľka, trojskok, výška, 
žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, 5000 m chôdza, 4x100 m, 
100-200-300- 400 m 

 dorastenky:  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m 
prek., 400 m prek., 2000 m steep., diaľka, trojskok, výška, 
žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, 5000 m chôdza, 4x100 m, 
100-200-300- 400 m 

Prihlášky: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:  
http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.10.2019 do 12:00 
hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie uzavrie. 

Obmedzenie štartu: Štartujú dorastenci a dorastenky ročníkov 2002-2003, prípadne mladší v 
rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie. V družstve môže štartovať 
najviac 26 pretekárov a 26 pretekárok. Pretekári a pretekárky v kategórii 
dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z 
ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne 
jedna môže byť dlhšia ako 400m. 

Hodnotenie: Boduje sa prvých 10 miest v disciplíne bodmi: 11,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 
Technické pokyny: V behoch na 100 m sa konajú rozbehy a finále. V ostatných disciplínach sa 

beží priamo na čas a poradie sa určí podľa dosiahnutých časov. 
Základné výšky: Dorastenci  Výška: 160,170,175,180,185,190,194,198 a ďalej po 3cm 

Žrď: 250,270,290,310,330,350,370,390,400 a ďalej po 10cm
  

http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Dorastenky  Výška: 140,145,150,155,160,164,168,171 a ďalej po 3cm 
Žrď : 200,220,240,260,280,290,300 a ďalej po 10cm 

Previnenia a tresty: - Neoprávnené štarty pretekára sa trestajú stratou všetkých bodov 
získaných týmto pretekárom vrátane štafety. 
- Každý neoprávnený štart sa posudzuje a trestá zvlášť. Po ukončení 
súťaže sa za každý neoprávnený štart odpočíta družstvu ešte 10 bodov. 
- Ak sa zistí neoprávnený štart pretekára po rozbehu, prípadne v priebehu 
súťaže, pretekár je z ďalšej súťaže vyradený a do finále postupuje ďalší 
pretekár tak, akoby vyradený pretekár neštartoval. 
- Za iné priestupky môže byť zavedené disciplinárne pokračovanie v 
zmysle disciplinárneho poriadku. 

- Za neoprávnený štart sa považuje: pretekár nie je uvedený 
v odovzdanom zozname pretekárov a štartuje, nie je reg. v SAZ, štartuje 
mimo rozsahu pretekania, väčší počet štartov, viac pretekárov v družstve, 
nenastúpenie na disciplínu a následný štart v ďalšej disciplíne,... 

Úhrada: Zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady, okrem príspevku na 
cestu, ktorý dostanú zo SAZ.  

Tituly a odmeny: Víťazné družstvo sa stáva „Majstrom Slovenska pre rok 2019“ a má právo 
štartovať v Pohári európskych majstrov juniorov v roku 2020. 

 
Časový program: 
11.30  5000m chôdza Dci,Dky     diaľka Dci  oštep Dky  guľa Dci 
12.00  110 m prek. Dci    výška Dky 
12.15  100 m prek. Dky 
12.30  100 m Dci R  
12.40  100 m Dky R  
12.50  400 m Dci 
13.00  400 m Dky      diaľka Dky  oštep Dci guľa Dky 
13.10  2000 m prek. Dci   výška Dci 
13.25 2000 m prek. Dky 
13.40 100 m Dci F 
13.50 100 m Dky F 
14.00  1500 m Dky    žrď Dky 
14.15  1500 m Dci  
14.30  400 m prek. Dci     trojskok Dci disk Dci  kladivo Dky 
14.45  400 m prek. Dky 
15.00  800 m Dci 
15.10  800 m Dky 
15.20  200 m Dci    žrď Dci 
15.35  200 m Dky  
15.50  3000 m Dci      trojskok Dky  disk Dky  kladivo Dci 
16.05  3000 m Dky 
16.20  4x100 m Dci 
16.30  4x100 m Dky 
16.45  100-200-300-400m Dci 
17.00  100-200-300-400m Dky 
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Majstrovstvá SR družstiev starších žiakov a starších žiačok 
 
Termín a miesto  12.10.2019 (sobota) 

Atletický štadión Centra Akademického Športu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
Športový areál P. Gleska, Račianska ul. 103, 
Mladá Garda, BRATISLAVA. 
GPS: 48°10'38.48"N 17°7'28.43"E 

Usporiadateľ   z poverenia SAZ Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava  
 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:   Zdenek Národa  zdenek.naroda@gmail.com  
Vedúci rozhodca:   Viliam Lendel   vlendel@leny.sk  
Manažér pretekov:   Branislav Droščák  brano.droscak@gmail.com  
Technický riaditeľ:   Dag Bělák   dagbelak@gmail.com  
Inštruktor rozhodcov:   Peter Filo   filo@atletikasvk.sk  
Delegát SAZ:    Milan Laurenčík  laurenčík@atletikasvk.sk  
Riadiaci súťaže:   Róbert Mittermayer  mittermayer@atletika.sk  
 
Štartujú 
Pretekári s ročníkmi narodenia 2004, 2005, prípadne mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej 
kategórie. V družstve môže štartovať najviac 22 pretekárov a 22 pretekárok. Jeden pretekár 
môže štartovať maximálne v troch disciplínach. Pretekári nemôžu štartovať v dvoch disciplínach 
dlhších ako 400m. 
Žiaci: 3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ a M-VsAZ, 1 družstvo z AZB 
Žiačky: 3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ, 1 družstvo z AZB 
 
Prihlášky 
Oblastné atletické zväzy nahlásia do 1.10.2019 riadiacim pracovníkom postupujúce družstvá. 
Riadiaci pracovníci po dohode s usporiadateľom vydajú organizačné pokyny k priebehu súťaže. 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.10.2019 do 24:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Disciplíny 
Žiaci: 60m, 150m, 300m, 800m, 3000m, 100m pr., 300m pr., 1500m pr., 3000m chôdza, výška, 
žrď, diaľka, guľa, disk, kladivo, oštep, 4x60m, 4x300m. 
Žiačky: 60m, 150m, 300m, 800m, 2000m, 100m pr., 300m pr., 1500m pr., 3000m chôdza, výška, 
žrď, diaľka, guľa, disk, kladivo, oštep, 4x60m, 4x300m. 
 
Kancelária pretekov 
Bude otvorená v klubovni atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava v budove štadióna 
v sobotu od 9:30 hod. do ukončenia pretekov. Štart každého pretekára musí byť potvrdený do 
10:40 hod. vrátane zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné 
upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie 

mailto:zdenek.naroda@gmail.com
mailto:vlendel@leny.sk
mailto:brano.droscak@gmail.com
mailto:dagbelak@gmail.com
mailto:filo@atletikasvk.sk
mailto:laurenčík@atletikasvk.sk
mailto:mittermayer@atletika.sk
http://statistika.atletika.sk/kalendar
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lekára pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená 
podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
 
Štartové čísla 
Vedúci výprav obdržia štartové čísla pri prezentácii. Štartovné čísla musí mať pretekár 
pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre čitateľné. 
Umiestnenie a pripevnenie štartovných čísel bude kontrolované na disciplíne. Záloha za 
štartovné čísla pre príslušný klub je 5 Eur. 
 
Váženie náčinia 
Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční od 9:30 do 10:40 v miestnosti suterénu 
budovy štadiónu. 
 
Štartovné a poplatky: 
Zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady, okrem príspevku na cestu, ktorý dostanú zo 
SAZ. Usporiadateľ dostane príspevok na technické zabezpečenie od SAZ. 
 
Technické pokyny a upozornenia 
V behoch na 60m sa konajú rozbehy a finále. V ostatných behoch sa beží priamo na čas 
a poradie sa určí podľa dosiahnutých výkonov. 
V prípade, že v disciplínach diaľka, guľa, disk, oštep, kladivo bude štartovať viac ako 16 
pretekárov, tak všetci pretekári budú mať k dispozícii iba dva pokusy. Pretekári na 1-8.mieste 
budú pokračovať v súťaži a budú mať ďalšie tri pokusy. 
 
Prezentácia pred disciplínou 
Prezentácia bude v mieste disciplíny. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom 
disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v 
skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom disciplíny. 
 
Hodnotenie 
Boduje sa prvých desať miest v disciplíne bodmi :11,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 
 
Tituly a odmeny 
Víťazné družstvo sa stáva „Majstrom Slovenska pre rok 2019“. 
 
Šatne a rozcvičovanie 
Šatne sú zabezpečené v budove štadióna. Rozcvičovanie je možné na plochách a voľných 
športoviskách mimo štadióna. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a priestoroch 
štadióna. 
 
Previnenia a tresty: 
Neoprávnené štarty pretekára sa trestajú stratou všetkých bodov získaných týmto pretekárom 
vrátane štafety. Každý neoprávnený štart sa posudzuje a trestá zvlášť.  Po ukončení súťaže sa za 
každý neoprávnený štart odpočíta družstvu ešte 10 bodov. Ak sa zistí neoprávnený štart 
pretekára po rozbehu, prípadne v priebehu súťaže, pretekár je z ďalšej súťaže vyradený a do 
finále postupuje ďalší pretekár tak, akoby vyradený pretekár neštartoval. Za iné priestupky 
môže byť zavedené disciplinárne pokračovanie v zmysle disciplinárneho poriadku. Za 
neoprávnený štart sa považuje: pretekár nie je uvedený v odovzdanom zozname pretekárov a 
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štartuje, nie je registrovaný v SAZ, štartuje mimo rozsahu pretekania, väčší počet štartov, viac 
pretekárov v družstve, nenastúpenie na disciplínu a následný štart v ďalšej disciplíne,... 
 
Protesty 
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení 
výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí 
podať jury písomne do 30 minút od oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného 
rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo od oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto 
podával protest, ak výsledok nebol zmenený. 
 
Záverečné ustanovenia 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2019 a 
týchto organizačných pokynov. 
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Majstrovstvá SR družstiev staršieho žiactva 
 

Časový program 
Sobota 12.10.2019 

 
 
10:55     Otvorenie Majstrovstiev SR 
11:00 3000m chôdza Žci  Výška Žci  Diaľka Žci  Kladivo Žky 
11:30 3000m chôdza Žky   
12:00 100m prek. Žci        Kladivo Žci 
12:10 100m prek. Žky  
12:20 60m Žci R 
12:45 60m Žky R   Výška Žky 
13:00 300m Žci      Diaľka Žky  Disk Žci 
13:15 300m Žky    
13:40 1500m prek Žci    
13:50 1500m prek. Žky 
14:00 3000m Žci         Disk Žky 
14:10 2000m Žky 
14:25 60m Žci F   Žrď Žci 
14:35 60m Žky F        
14:45 300m prek. Žci 
15:00 300m prek. Žky     Guľa Žci  Oštep Žci 
15:15 800m Žci 
15:25 800m Žky 
15:40 150m Žci 
15:55 150m Žky  
16:00     Žrď Žky  Guľa Žky  Oštep Žky 
16:15 4x60m Žci 
16:30 4x60m Žky 
16:45 4x300m Žci 
17:00 4x300m Žky 
 
Zvyšovanie latky 
Žiaci - výška: 145,155,160,165,169,173,176 a ďalej po 3 cm. 

- žrď: 220,240,260,280,290, a ďalej po 10 cm. 
 
Žiačky - výška: 130,135,140,145,150,154,158,161 a ďalej po 3cm. 

- žrď: 180,200,220,240,250 a ďalej po 10cm. 
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Atletická liga 2019 – súťažný poriadok družstiev dospelých 
 

1 Systém súťaže 
a. Atletická liga 2019 je viackolovou jednoročnou súťažou atletických klubov a atletických 

oddielov športových klubov SR (ďalej len „klub“), v kategórii mužov a v kategórii žien. 
Prebieha formou viacstretnutia družstiev. Súťaže mužov a žien sú samostatné, od seba 
nezávislé. 

b. Za družstvo klubu súťažiaceho v Atletickej lige môžu štartovať iba pretekári tohto klubu 
registrovaní v SAZ,  a domáci i zahraniční pretekári z iných klubov, ktorým bolo povolené 
hosťovanie. 

c. Atletickej ligy sa môžu zúčastniť aj jednotlivci z klubov a oddielov, individuálni členovia SAZ 
a zahraniční pretekári, ktorí nie sú zapojení  do súťaže družstiev. To neplatí pre finále 
Atletickej ligy. 

d. Jednotlivé súťaže sa uskutočnia formou štyroch kôl na dráhe, pretekov v behu na ceste a v 
chôdzi. Vyvrcholením štyroch kôl Atletickej ligy je finále Atletickej ligy.  

e. Pretekár, ktorý nebude najmenej 7 dní pred konaním pretekov registrovaný v SAZ, nebude 
môcť na preteky nastúpiť. Toto sa nevzťahuje na zahraničných pretekárov s výnimkou 
hosťujúcich pretekárov. 

 
2 Riadenie súťaže 

Súťaž riadia riadiaci súťaže navrhnutí športovo technickou komisiu SAZ.  
Muži: PaedDr. Róbert Mittermayer 

Kráľová nad Váhom 468, 925 91 Kráľová nad Váhom, mob.: +421 908 481 230, e-mail: 
mittermayer@atletika.sk  

Ženy: Ing. Jozef Malík 
J. Kráľa 15, 942 01 Šurany, mob.: +421 908 467 761, e-mail: malik@atletika.sk  

 
3 Podmienky účasti 

• V súťaži majú právo štartovať družstvá, ktoré sa umiestnili do šiesteho miesta vo finále 
„Atletickej ligy 2018“ a družstvá, ktoré získali najvyšší súčet bodov podľa bodovania M-SR 
jednotlivcov na dráhe.  

• Na základe umiestenia majú právo štartovať: 

Muži: ACSNR, NRSOG, DUKBB, UKBLA, STUBA, STUKE 

Ženy: DUKBB, ZTSDU, NRSOG, UKBLA, STUBA, TASNV,  

• Na základe bodovania majú právo štartovať: 

Muži: BKHNB, ATUKE, ďalšie družstvá v poradí ZTSDU, ACNZA 

Ženy: SLATN, ACMAL,  ďalšie družstvá v poradí ASKTT, STUKE 

• Družstvá môžu štartovať v Atletickej lige na základe prihlášky, ktorú kluby podávajú 
predsedovi ŠTK do 22.3.2019, pričom na účet SAZ poukážu štartovné 200 € za družstvo. 

• Štart družstva mimo súťaže nie je povolený. 

4 Prihlášky 
a) Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

mailto:mittermayer@atletika.sk
mailto:malik@atletika.sk
http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pred pretekmi do 12:00 hod. Po 
tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
Systém prihlášok bude obsahovať ponuku aktuálnej databázy pretekárov (i s hosťujúcimi 
pretekármi) a aktuálnych disciplín, ktoré sa na pretekoch uskutočnia (štafeta sa prihlási so 
všetkými členmi štafety). 

b) Prihlášky na predsunuté disciplíny (10 km chôdza, Borský Mikuláš) musia byť doručené 
riadiacim súťaží najneskôr deň pred pretekmi predsunutej disciplíny do 12:00 hod. 

c) Prijatie prihlášky na predsunuté disciplíny potvrdia riadiaci súťaže e-mailom najneskôr do 
17:00 hod. deň pred pretekmi. V prípade, že oddiel nedostane informáciu o potvrdení 
prihlášky, je povinný kontaktovať sa s riadiacim súťaže a urobiť nápravu. Prihláška podaná e-
mailom sa pokladá za prijatú, ak odosielateľ dostanete potvrdenie o jej prijatí.  

d) Štartová listina bude uverejnená na WEB stránke SAZ: www.atletika.sk do 20:00 deň pred 
pretekmi. 

 
5 Obmedzenie štartov 

a) V každom kole i vo finále Atletickej ligy môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov.  
b) V každom kole i vo finále Atletickej ligy musí za každé družstvo fyzicky nastúpiť minimálne 6 

pretekárov. 
c) Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. 
d) Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch 

disciplínach dlhších ako 200 m. 
e) Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch 

disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m, a z nich maximálne jedna 
môže byť dlhšia ako 400 m. 

f) Pretekári kategórie žiactva v Atletickej lige nemôžu štartovať. 
g) Vo finále Atletickej ligy môžu štartovať v jednej disciplíne za družstvo najviac dvaja pretekári. 
 

6 Hosťovanie 
Hosťovanie členov iných klubov v družstvách štartujúcich v Atletickej lige sa riadi 
Hosťovacím poriadkom SAZ.  

 
7 Štart jednotlivcov mimo Atletickej ligy 

a) Na jednotlivých kolách ligy môžu okrem účastníkov súťaže družstiev štartovať aj pretekári 
klubov nezapojených do súťaže družstiev, individuálni členovia SAZ, prípadne aj zahraniční 
pretekári. Mládež môže štartovať v disciplínach rozsahu pretekania sa svojej vekovej 
kategórie. Na súťažiach Atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych kategórií. 

b) Pretekári z oddielov, ktoré nie sú účastníkmi súťaže družstiev, štartujú na pretekoch za 
poplatok 5 € za každého pretekára. 

c) Štart člena súťažiaceho družstva nad rámec povoleného počtu 26 členov družstva je 
povolený mimo bodovania za poplatok 5 €. Týchto pretekárov je povinný vedúci družstva 
v prihláške na kolo osobitne označiť. Vo finále Atletickej ligy je štart pretekárov mimo 
bodovania zakázaný. 

 
8 Štartové poplatky 

a) Poplatok 200 € za družstvo zaplatí oddiel na účet SAZ na základe vystavenej faktúry.  
b) Poplatok 5 € za pretekára oddielu nezapojeného do Atletickej ligy a individuálneho člena SAZ 

sa vyberie pred začiatkom kola ligy. 

http://www.atletika.sk/
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9 Štartové čísla 

a) Štartové čísla zabezpečí SAZ. 
b) Na každom kole Atletickej ligy budú každému družstvu, jednotlivcovi pridelené štartové čísla. 
 

10 Bodovanie a postup do finále Atletickej ligy 
a) Za družstvo súťažiace v Atletickej lige bodujú všetci pretekári, ktorí sa umiestnili na 

niektorom z bodovaných miest. 
b) V každej disciplíne mužov i žien je bodovaných prvých desať miest v redukovanom poradí 

členov družstiev, súťažiacich v Atletickej lige. Rovnosť výkonov na bodovaných miestach sa 
rieši podľa pravidiel atletiky. 

c) Umiestnenie v disciplíne sa boduje systémom 11,9,8,7,6,5,4,3,2,1 bod. Tieto body sú 
pomocné. V prípade rovnosti poradia sa pomocné body delia. Podmienkou pre pridelenie 
bodov za umiestnenie na 1. - 10. mieste v disciplíne je dosiahnutie minimálne najnižšieho 
výkonnostného limitu na udeľovanie bodov, uvedeného v bode 22. 

d) Súčet pomocných bodov všetkých členov družstva určí poradie družstiev v každých 
pretekoch.   Pri rovnosti pomocných bodov rozhoduje o poradí v jednotlivých kolách väčší 
počet získaných prvých, prípadne aj druhých a ďalších miest. Najlepšie družstvo získava 
v každom kole toľko hlavných bodov, koľko je v kategórii na začiatku Atletickej ligy 
prihlásených družstiev. Vo finále získava prvé družstvo 8 hlavných bodov. Každé ďalšie 
družstvo v poradí získava o jeden hlavný bod menej. Družstvo, ktoré nezískalo žiaden 
pomocný bod, nezískava ani hlavný bod.  

e) Po štyroch kolách určí riadiaci súťaže poradie družstiev podľa počtu hlavných bodov, 
získaných vo všetkých štyroch kolách. V prípade rovnosti hlavných bodov rozhoduje o poradí 
družstiev súčet pomocných bodov zo všetkých štyroch kôl, v prípade ich rovnosti vyšší počet 
prvých, prípadne aj druhých a ďalších miest v jednotlivých disciplínach.  

f) Vo finále Atletickej ligy má právo štartovať osem najlepších družstiev mužov a žien po 4 
kolách Atletickej ligy. Pred finále sa družstvám všetky body anulujú a do finále Atletickej ligy 
podľa poradia postupujú družstvá s bonifikáciou 8-7-6-5-4-3-2-1 hlavný bod.  

g) Konečné poradie družstiev v Atletickej lige 2019 určí súčet hlavných bodov – bonifikácie zo 4 
kôl Atletickej ligy podľa bodu f) a hlavných bodov, získaných vo finále Atletickej ligy. 
V prípade rovnosti hlavných bodov rozhoduje o poradí v Atletickej lige lepšie umiestnenie 
družstva vo finále. 

 
11 Základné výšky a zvyšovanie 

Skok do výšky: 
muži      - 160, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 203...cm 
ženy     - 140, 150, 155, 160, 165, 170, 173...cm 
Skok o žrdi: 
muži  - 260, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 430...cm 
ženy   - 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 330...cm  
 

12 Osobitné technické ustanovenia 
a) Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné 

poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu boli 
dosiahnuté. 

b) Vo finále Atletickej ligy v horizontálnych skokoch a vrhačských disciplínach má každý 
pretekár nárok na štyri pokusy. 
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c) Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m.        
d) Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je 

dôvodom na nepripustenie na štart.  
e) Pri prezentácii na kolo Atletickej ligy možno do pôvodnej prihlášky dopísať najviac dvoch 

pretekárov. 
f)  V prihláške na kolo Atletickej ligy je povolené najviac päť škrtov v rámci  disciplín, či 

pretekárov (1 pretekár = 1 škrt). 
g) Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach môže riadiaci súťaže rozhodnúť o preložení, 

alebo aj o zrušení disciplíny.  
 

13 Protesty, odvolanie, námietky: 
Pri podávaní protestu sa postupuje podľa pravidiel atletiky. 

 

14 Disciplíny 

Disciplíny 
1. kolo – 
19.5.2019 
Bratislava 

2. kolo –  
9.6.2019 Dubnica 
nad Váhom 

3. kolo – 17.8.2019 
Košice 

4. kolo – 
25.8.2019 Trnava 

100 m 1 1 1  

200 m 1  1 1 

400 m 1 1  1 

800 m  1 1 1 

1500 m 1  1 1 

3000 m / 5000 m  5000 3 000  5000 

110m/100m prek.  1 1 1 

400 m prek. 1  1 1 

3000 m prek.  1 1 1 

výška 1 1  1 

žrď 1 1 1  

diaľka 1  1 1 

trojskok 1  1 1 

guľa 1 1  1 

disk 1 1 1  

kladivo  1 1 1 

oštep 1 1 vlož. 1 

chôdza 5000 m  1 BM 1.6. 1 1 

4 x 100 m  1  1 

4 x 400 m 1  1  

 
Finále Atletickej ligy – všetky disciplíny okrem behu na 10 000 m. 
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15 Previnenia a tresty 
a) V prípade, že sa podujatie neuskutočnení vinou usporiadateľa, je usporiadateľ povinný 

uhradiť zúčastneným družstvám a pozvaným rozhodcom všetky preukázané a doložené 
výdavky. 

b) Ak si usporiadateľ kola nesplní v plnom rozsahu všetky povinnosti, bude mať znížený 
príspevok na technické usporiadanie podujatia. Riadiaci súťaže skontroluje, či usporiadateľ 
splnil všetky povinnosti a rieši prípadné sankcie pri nesplnení týchto podmienok. 

c) Neoprávnené štarty sa trestajú stratou všetkých pomocných bodov získaných týmito 
pretekármi a navyše odčítaním 1 hlavného bodu (za každého pretekára osobitne) z 
upraveného výsledku družstvu, ktorého je vinný pretekár členom. Poradie pretekárov sa 
posúva. Každý  neoprávnený štart sa posudzuje a trestá osobitne. Pod pojmom neoprávnený 
štart sa rozumie napr. štart pretekára v disciplíne mimo povoleného rozsahu pretekania, 
štart pretekára po predchádzajúcom nenastúpení na štart (pravidlo 142/4),... Prekročenie 
maximálneho počtu pretekárov sa trestá odčítaním všetkých pomocných bodov získaných 
najlepšie bodujúcim pretekárom, prípadne pretekármi. Trest sa vzťahuje aj na štafetu. 

d) Za nenastúpenie na štart v disciplíne sa vyberá poplatok 7 €, s výnimkou doloženia 
lekárskeho potvrdenia. 

e) Po ukončení prezentácie, ktorá končí  1 hod. pred štartom prvej disciplíny, sa za každé 
nenastúpenie na štart platí pokuta 7 € a pretekár je v zmysle pravidiel atletiky zo všetkých 
ďalších disciplín vylúčený (riadiaci súťaže  vyradenie pretekára môže urobiť i dodatočne pri 
kontrole výsledkov). 

f) Pri nedodržaní bodu 12. písmena  f) o škrtoch, je povinný vedúci družstva uhradiť pokutu 7 € 
za každý nadbytočný škrt. 

g) Pri nedodržaní bodu 5 písmena b) sa družstvu neprideľujú žiadne body. 
 

16 Povinnosti riadiaceho súťaže 
a) Po obdržaní "Atletických súťaží 2019" vydá Spravodaj s informáciami pre vedúcich družstiev 

a pokynmi na usporiadanie 1. kola, ostatných kôl, 
b) vykoná kontrolu zoznamu registrovaných pretekárov zo štartujúcich oddielov (klubov) 

a domácich aj zahraničných pretekárov, ktorí majú povolenie  hosťovať, 
c) spolupracuje s pracovníkom kancelárie pretekov, ktorý zabezpečuje zápisy a vydanie 

priebežných výsledkov, 
d) je povinný zúčastniť sa každého kola súťaže, príp. zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu, 
e) nasadzuje pretekárov do rozbehov i časových behov, 
f) vyberá štartovné 5 € za pretekára z oddielov (klubov) nezapojených do súťaže družstiev; 

takto získané finančné prostriedky zúčtuje na sekretariáte SAZ, 
g) spolurozhoduje o odvolaniach sa k pravidlám atletiky a „Atletickým súťažiam 2019“ ako člen 

jury v poslednej inštancii, jej rozhodnutie je podľa pravidiel IAAF konečné, 
h) po skončení pretekov si prevezme od usporiadateľa originály zápisov, 
i) skontroluje zápisy všetkých disciplín, porovná ich s výsledkami a vykoná prípadnú opravu 

chybných výsledkov a bodovania. Preverí dodržiavanie „Atletických súťaží 2019“, zistí 
prípadné neoprávnené štarty a uloží tresty a pokuty za nedodržanie pravidiel a „Atletických 
súťaží“ 

j) do piatich dní po skončení pretekov vydá Spravodaj, ktorý má obsahovať: 
a. meno riadiaceho súťaže, číslo spravodaja,  dátum vydania spravodaja, 
b. vyhodnotenie usporiadaného kola, pripomienky a návrhy, 
c. prípadnú opravu výsledkov a bodovania, 
d. určenie a odôvodnenie trestov a pokút, 
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e. oficiálnu tabuľku uskutočneného kola a oficiálnu celkovú tabuľku súťaže (za 
všetky kolá) s uvedením hlavných, pomocných bodov a počtu štartujúcich 
pretekárov a štartov zúčastnených družstiev, 

f. pokyny na ďalšie kola súťaže 
g. poučenie "Proti rozhodnutiam riadiaceho súťaže zverejnených v spravodaji 

možno do 7 dní od jeho uverejnenia podať odvolanie Výkonnému výboru SAZ 
prostredníctvom generálneho sekretára SAZ“. 

h.  oficiálne výsledky s bodovaním budú ako príloha spravodaja 
 
k) Po každom kole súťaže zašle spravodaj elektronickou formou všetkým prihláseným 

družstvám a na adresu: kompas@atletika.sk. 
l) V prípade odvolania podľa bodu j) generálny sekretár SAZ bezodkladne informuje Výkonný 

výbor SAZ, ktorý do 5 dní rozhodne o odvolaní. 
 

17 Povinnosti usporiadateľa 

• Zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov a obslužného personálu. 

• V prípade zmeny v propozíciách (oproti údajom uvedeným v Atletických súťažiach) zaslať 
najneskôr 14 dní pred termínom súťaže zmenu na schválenie riadiacim súťaže a na adresu 
kompas@atletika.sk. Schválenú zmenu zverejniť na stránke SAZ www.atletika.sk. 

• Vydať štartové čísla pretekárom štartujúcim mimo súťaže družstiev Atletickej ligy a zozbierať 
ich. 

• Výsledky nahlásiť do tlačových agentúr. 

• Výsledky zaslať na adresy kompas@atletika.sk a toth@atletika.sk. 
 

18 Povinnosti vedúceho družstva 
a) Uhradiť štartovné a pokuty. 
b) V určenom termíne zaslať  prihlášky podľa pokynov uvedených v brožúre „Atletické súťaže“ 

a v propozíciách pretekov. 
c) Dostaviť sa včas do kancelárie pretekov a odovzdať definitívnu prihlášku družstva podľa 

pokynov usporiadateľa. 
d) Počas pretekov dohliadať na včasné nastúpenie pretekárov na štart, v prípade prelínania sa 

disciplín postupovať podľa pravidiel atletiky. Sledovať priebeh pretekov a včas podať 
prípadné námietky alebo protest. 

e) Na prvom kole prevziať od riadiaceho súťaže štartové čísla pre družstvo. 
f) Odovzdať štartové čísla pretekárom podľa prihlášky na každom kole a finále Atletickej ligy . 
 

19 Úhrada 
Pretekári na jednotlivých kolách Atletickej ligy štartujú na náklady vysielajúcej organizácie 
alebo vlastné náklady.  
Po ukončení Atletickej ligy prerozdelí SAZ 16 000 € všetkým zapojeným družstvám do 
Atletickej ligy, podľa kilometrov do miesta pretekov a počtu pretekárov družstva na kolách. 
Družstvá si môžu sumu čerpať na zabezpečenie účasti, priame náklady na kolách a finále 
Atletickej ligy. 
Usporiadateľ kola Atletickej ligy dostane príspevok na technické zabezpečenie 2000 €. SAZ 
uhradí poplatok za elektronický časomer, vetromer, záťažové bloky, optické meranie, 
 spracovanie zápisov a výsledkov a funkcionárov delegovaných SAZ. 

mailto:kompas@atletika.sk
mailto:web@atletikasvk.sk
http://www.atletika.sk/
mailto:web@atletikasvk.sk
mailto:toth@atletika.sk
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20 Odmeny 
a) Na jednotlivých kolách Atletickej ligy 2019 SAZ odmení štartujúcich pretekárov  na 1., 2., 3. 

mieste finančnými cenami pre družstvo, za ktoré štartujú. 
 

Pri dosiahnutí najmenej 850 bodov Pri dosiahnutí menej ako 850 bodov  

1. miesto 70 €  1. miesto 35 € 
2. miesto 50 €  2. miesto 25 € 

3. miesto 30 €  3. miesto 15 € 
 
b) Pri dosiahnutí bodového zisku aspoň 1000 bodov podľa bodovacích tabuliek IAAF získajú 

pretekári pre družstvo, za ktoré štartujú navyše prémiu 30 €. 
 
c) Pretekári, ktorí skončia na prvom mieste a zároveň dosiahnú bodový zisk najmenej 1100 

bodov podľa bodovacích tabuliek IAAF tri krát na Atletickej lige 2019 (kolá + finále) si budú 
deliť sumu 5000 €. 
 

d) Družstvá umiestnené na prvých troch miestach na jednotlivých kolách ligy SAZ odmení 
finančnými cenami 

1. miesto 500 €, 

2. miesto 300 €, 
3. miesto 200 €, 

 
e) Družstvá umiestnené na prvých ôsmich po finále Atletickej ligy miestach SAZ odmení 

finančnými cenami 

1. miesto 3.000 €, 

2. miesto 2.200 €, 
3. miesto 1.600 €, 

4. miesto 800 €, 
5. miesto 500 €, 

6. miesto 400 €, 

7. miesto 300 €, 

8. miesto 200 €, 
 
f) Celkový víťaz dostane nasledujúci rok príspevok 5000 € na náklady súvisiace z účasťou na 

PEM. 
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21 Výkonnostné limity pre vyplácanie odmien 
 

  Muži Ženy      

Disciplíny 850 b. 1000 b. 1100 b.  Disciplíny 850 b. 1000 b. 1100 b.   

100 m 11,12 10,62 10,31   100 m 12,74 11,95 11,46 

200 m 22,56 21,46 20,78   200 m 26,02 24,38 23,34 

400 m 50,14 47,70 46,17   400 m 59,62 55,36 52,69 

800 m 1:56,47 1:50,93 1:47,46   800 m 2:18,84 2:09,43 2:03,55 

1500 m 4:00,41 3:48,17 3:40,52   1500 m 4:48,14 4:26,82 4:13,48 

3000 m 8:37,05 8:09,71 7:52,61  3000 m 10:21,40 9:32,42 9:01,78 

5000 m 14:46,84 14:00,02 13:30,73   5000 m 17:54,33 16:27,51 15:33,21 

10 000 m 31:16,36 29:28,55 28:21,12   10000 m 37:51,78 34:43,15 32:45,19 

110 m prek. 15,26 14,37 13,81   100 m prek. 15,38 14,14 13,37 

400 m prek. 56,04 52,70 50,61   400 m prek. 1:06,16 1:00,75 57,37 

3000 m prek. 9:36,21 8:58,65 8:35,15   3000 m prek. 11:48,45 10:40,59 9:58,16 

výška 1,93 2,10 2,22   výška 1,63 1,78 1,88 

žrď 4,47 5,03 5,40   žrď 3,64 4,13 4,46 

diaľka 6,66 7,37 7,83   diaľka 5,31 6,01 6,47 

trojskok 14,01 15,45 16,39   trojskok 11,36 12,85 13,83 

guľa 15,44 17,97 19,65   guľa 14,26 16,67 18,28 

disk 48,50 56,69 62,13   disk 47,93 56,10 61,53 

kladivo 57,57 67,36 73,87   kladivo 54,89 64,20 70,40 

oštep 62,26 72,85 79,89   oštep 47,64 55,77 61,17 

     chôdza 3 km 14:48,00 13:25,00 12:33,00 

chôdza 5 km 22:43,00 20:45,00 19:31,00   chôdza 5 km 25:21,00 23:04,00 21:39,00 

chôdza 10 km 47:02,00 43:09,00 40:43,00   chôdza 10 km 52:13,00 47:34:00 44:39,00 

chôdza 20 km 1:37:05 1:29,13 1:24:18  chôdza 20 km 1:47:38 1:38:07 1:32:10 

4 x 100 m 43,27 41,05 39,66   4 x 100m 51,28 47,33 44,85 

4 x 400 m 3:23,95 3:12,94 3:06,06   4 x 400m 4:06,72 3:46,97 3:34,62 
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22 Najnižše výkonnostné limity na udeľovanie bodov  
Výkonnostné limity sú platné v štyroch základných kolách ligy. Vo finále Atletickej ligy 
výkonnostné limity nebudú uplatňované. 

 
 

Muži  Ženy 

Disciplíny výkon  Disciplíny výkon  

100 m 12,49   100 m 14,90 

200m 25,57   200m 30,56 

400m 56,87   400m 1:11,36 

800 m 2:11,74   800 m 2:44,75 

1500 m 4:34,10   1500 m 5:46,83 

3000 m 9:52,31  3000 m 12:36,23 

5000 m 16:55,75   5000 m 21:53,35 

10000 m 36:13,16   10000 m 46:31,03 

110 m prek. 17,72   100 m prek. 18,79 

400 m prek. 1:05,23   400 m prek. 1:21,03 

3000 m prek. 11:19,63   3000 m prek. 14:55,24 

výška 160   výška 140 

žrď 260   žrď 200 

diaľka 499   diaľka 365 

trojskok 11,00   trojskok 9,00 

guľa 9,52   guľa 8,60 

disk 29,27   disk 28,75 

kladivo 34,58   kladivo 33,01 

oštep 37,40   oštep 28,57 

   chôdza 3 km 18:37 

chôdza  5 km 28:09   chôdza 5 km 31:38 

chôdza 10 km 57:45   chôdza 10 km 1:05:03 

chôdza 20 km 1:58:44  chôdza 20 km 2:13:49 

4 x 100 m 49,38   4 x 100 m 1:02,17 

4 x 400 m 3:54,25   4 x 400 m 5:01,08 

 
23 Postup do Atletickej ligy pre rok 2019 

Pre rok 2020 družstvá na 1. až 6. mieste v roku 2019 na M-SR družstiev doplnia družstvá, ktoré 
získajú najvyšší súčet bodov podľa bodovania M-SR jednotlivcov na dráhe. Súčet sa urobí z 50 % 
z bodov získaných na M-SR dorastu, zo 75 % bodov na juniorských M-SR a zo 100 % bodov 
získaných na M-SR dospelých. 
 

24 Záverečné ustanovenia 
a) Prípadné zmeny a doplnky tohto Súťažného poriadku uskutočňuje výhradne Výkonný výbor 

SAZ. Budú včas zverejňované ako úradné správy na internete na webovej stránke SAZ 
www.atletika.sk.  

b) Výklad súťažného poriadku uskutočňuje Športovo-technická komisia SAZ.   
c) Tento Súťažný poriadok bol schválený Výkonným výborom SAZ dňa 13.2.2019. Účinnosť 

nadobúda dňom 14.2.2019. 

http://www.atletika.sk/
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Rozpisy súťaží Atletickej ligy 2019 

1.kolo Atletickej ligy 2019 
Medzinárodný atletický míting Memoriál Tomáša Babiaka 35. ročník v hode 

oštepom mužov 
 

Termín a miesto  19.05.2019 (nedeľa) 
Atletický štadión Centra Akademického Športu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
Športový areál P. Gleska, Račianska ul. 103, 
Mladá Garda, BRATISLAVA. 
GPS: 48°10'38.48"N 17°7'28.43"E 

Usporiadateľ   z poverenia SAZ Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava  
 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:   Zdenek Národa  zdenek.naroda@gmail.com  
Vedúci rozhodca:   Viliam Lendel   vlendel@leny.sk  
Manažér pretekov:   Branislav Droščák  brano.droscak@gmail.com  
Technický riaditeľ:   Dag Bělák   dagbelak@gmail.com  
Inštruktor rozhodcov:   Peter Filo   filo@atletikasvk.sk  
Riadiaci súťaže mužov:  Róbert Mittermayer  mittermayer@atletika.sk  
Riadiaci súťaže žien:   Jozef Malík   malik@atletika.sk  
 
Štartujú 
Družstvá mužov a žien, na základe prihlášky, podľa súťažného poriadku Atletickej ligy 2019. 
Pretekári klubov nezapojených do súťaže družstiev, individuálny členovia SAZ, prípadne aj 
zahraničný pretekári. Mládež môže štartovať v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie. Na 
súťažiach Atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych kategórií. 
 
Prihlášky 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 18.5.2019 do 12:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Štartovné 
Pretekári z oddielov, ktoré nie sú účastníkmi súťaže družstiev, štartujú na pretekoch za poplatok 
5€ za každého pretekára. Žiaci a žiačky štartujú vo vložených pretekoch bezplatne. 
 
Disciplíny 
Muži: 100m, 200m, 400m, 1500m, 5000m, 400m prek., výška, žrď, diaľka (Cena Štefana 
Molnára), guľa, disk, oštep (Memoriál Tomáša Babiaka), 4x400m. 
Ženy: 100m, 200m, 400m, 1500m, 5000m, 400m prek., výška, žrď, diaľka, guľa, disk, oštep, 
4x400m. 
 
Vložené disciplíny 
Muži: 800m (Cena Pavla Gleska) 
Žiaci: 150m 

mailto:zdenek.naroda@gmail.com
mailto:vlendel@leny.sk
mailto:brano.droscak@gmail.com
mailto:dagbelak@gmail.com
mailto:filo@atletikasvk.sk
mailto:mittermayer@atletika.sk
mailto:malik@atletika.sk
http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Žiačky: 150m 
 
Kancelária pretekov 
Bude otvorená v klubovni atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava v budove štadióna od 
11:00 hod. do ukončenia pretekov. Štart každého pretekára musí byť potvrdený do 12:30 hod. 
vrátane zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť 
najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára 
pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa 
pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
 
Štartové čísla 
Vedúci družstiev dostanú dve štartové čísla pre každého pretekára pri prezentácii. Štartovné 
čísla musí mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže 
dobre čitateľné. Umiestnenie a pripevnenie štartovných čísel bude kontrolované na disciplíne. 
 
Váženie náčinia 
Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční v miestnosti suterénu budovy štadióna. 
Váženie a meranie náčinia končí 30 min. pred začiatkom prvej disciplíny. 
 
Prezentácia pred disciplínou 
Prezentácia bude v mieste disciplíny. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom 
disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v 
skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom disciplíny. 
 
Ceny 
V zmysle súťažného poriadku Atletickej ligy 2019 + 
Memoriál Tomáša Babiaka – oštep muži  1.-5.miesto vecné ceny 
Cena Štefana Molnára – diaľka muži   1.-3.misto vecné ceny 
Cena Pavla Gleska – 800m muži   1.-3.misto vecné ceny 
Víťazi disciplín      vecné ceny 
Prekonanie rekordu mítingu    á 50 € 
5 najhodnotnejších výkonov    á 30 € 
 
Šatne a rozcvičovanie 
Šatne sú zabezpečené v budove štadióna. Rozcvičovanie je možné na plochách a voľných 
športoviskách mimo štadióna. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a priestoroch 
štadióna. 
 
Protesty a odvolania 
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení 
výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí 
podať jury písomne do 30 minút od oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného 
rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo od oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto 
podával protest, ak výsledok nebol zmenený. 
 
Záverečné ustanovenia 
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Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletická liga 2019 a 
týchto organizačných pokynov. Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako 
časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov, bez ohľadu na to, 
v ktorom behu boli dosiahnuté. Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13m a 11m, ženy 
11m a 9m. Družstvá štartujú v jednotných dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je dôvodom 
na nepripustenie na štart. 
 

 
1.kolo Atletickej ligy 2019 

Medzinárodný atletický míting Memoriál Tomáša Babiaka 35. ročník v hode 
oštepom mužov 

 

Časový program 
Nedeľa 19.05.2019 

 
 
12:55     Otvorenie pretekov 
13:00 400m prek. M Diaľka Ž  Výška Ž Disk M  Guľa Ž 
13:15 400m prek. Ž   
13:30 1500m M 
13:45 1500m Ž      
14:00 100m M  Diaľka M (CŠM)  Výška M Disk Ž  Guľa M 
14:15 100m Ž        
14:30 800m M (CPG) 
14:35 400m M      
14:50 400m Ž     
15:05 150m Žci  Trojskok Ž  Žrď Ž  Oštep M (MTB) 
15:15 150m Žky      
15:25 200m M 
15:45 200m Ž      
16:00 5000m M  Trojskok M  Žrď M  Oštep Ž 
16:20 5000m Ž 
16:45 4x400m M 
17:00 4x400m Ž  
 
MTB – Memoriál Tomáša Babiaka 
CPG – Cena Pavla Gleska 
CŠM – Cena Štefana Molnára 
 
Zvyšovanie: 
Muži - výška: 170,175,180,185,190,195,200-203 a ďalej po 3 cm. 

- žrď: 280,300,320,340,360,380,400,420 a ďalej po 10 cm. 
 
Ženy - výška: 150,155,160,165,170,173 a ďalej po 3cm. 

- žrď: 200,220,240,260,280,290 a ďalej po 10cm. 
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2.kolo Atletickej ligy 2019 
Memoriál Zdeňka Hrbáčka 

 
Usporiadateľ: Z poverenie SAZ zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom 
 
Termín: 9. júna 2019 v nedeľu o 12:50 hod. 
 
Miesto: Mestský štadión Dubnica nad Váhom 
 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:   Peter RAČKOVIČ  
 Vedúci rozhodca:   Dušan CHATRNÚCH  
 Inštruktor rozhodcov:   Peter FILO  
 Riadiaci súťaže:  muži   Róbert MITTERMAYER  
    ženy  Jozef MALÍK  
 Časomiera a dataservis:  HRDO šport – Rastislav HRBÁČEK  
 Štartér:     Peter KOSTKA 
 
Prihlášky: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 
   http://statistika.atletika.sk/kalendar   

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pre pretekmi 
t.j. 8.6.2019 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky 
prihlasovanie ukončí. 

 
Štartujú:                        Na jednotlivých kolách ligy štartujú pretekári zúčastnených družstiev 

a pretekári klubov nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční 
pretekári v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie. Na 
súťažiach atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych kategórií. 
V jednotlivých kolách súťaže družstiev môže za družstvo štartovať 
maximálne 26 pretekárov. Minimálny počet pretekárov na kole 
Atletickej ligy je 6 pretekárov  
Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch 
disciplínach, vrátane štafety. 
Pretekári kategórie juniorov a dorastencov, v jeden deň nemôžu 
štartovať v dvoch bežeckých disciplínach dlhších ako 400 m. Pretekári 
kategórie žiactva v Atletickej lige nemôžu štartovať 

 
Disciplíny: Muži – 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m prek., 3000 m steep., 

výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, 4 x 100 m 
 Ženy - 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m prek., 3000 m steep., 

výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, 4 x 100 m 
Kancelária pretekov: Bude otvorená na Mestskom štadióne v sobotu od 11.00 hod. do 

ukončenia pretekov. Do 12:00 hod. musí byť potvrdený štart každého 
pretekára a prihlášky sa uzatvoria. Po uzatvorení prihlášok každé 
nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky 
vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
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Štartovné: Poplatok za pretekára oddielu nezapojeného do Atletickej ligy: 5,00 €. 
 
Kontrola náčinia: Kontrola náčinia končí 30 min. pred začiatkom prvej disciplíny o 12:30 

hod. v tribúne Mestského štadióna v Dubnici nad Váhom. 
 
Protesty:                       Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže 

v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi 
disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom vyhlásení 
výsledkov danej disciplíny (ods.2 a 3 pravidla 146 Pravidiel atletiky) – 
výsledky budú uverejnené na vývesnej tabuli. 

 Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí 
podať jury písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia 
vedúceho rozhodcu disciplíny (ods. 5 pravidla 146 Pravidiel atletiky).  
Odvolanie musí byť pri AL doložené vkladom vo výške 10€. 

 
Zvyšovanie: Skok do  výšky: 

muži  - 160, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 203 a ďalej 
po 2 cm 
ženy   - 140, 150, 155, 160, 165, 170, 173 a ďalej po 2 cm  

 
Skok o žrdi: 
muži  - 260, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 430 a ďalej 
po 10 cm 
ženy   - 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 330 a ďalej po 
10 cm 

 
Rôzne: - dráha 6 prúdová umelohmotná pokrytá hmotou Conipur 

- rozcvičovanie pretekárov je povolené len na vedľajších plochách 
- hod kladivom sa uskutoční na rozcvičovacom štadióne 

 
Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ 2019 a 

týchto propozícií.  
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3.kolo Atletickej ligy 2019 
 
Termín a miesto 
17. augusta 2019, sobota o 13,00 hod., Atletický štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A. 
 
Usporiadateľ 
Z poverenia SAZ zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice 
 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:   Vladislav VOVČKO    
Vedúci rozhodca:   Marián PREZBRUCHÝ 
Riadiaci súťaže:  muži   Róbert MITTERMAYER  

ženy   Jozef MALÍK     
Inštruktor rozhodcov:   Silvia Hanusová 
 
Štartujú 
Družstvá mužov a žien, na základe prihlášky, podľa súťažného poriadku Atletickej ligy 2019. 
 
Prihlášky 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pre pretekmi t.j. 16.8.2019 do 12:00 
hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Disciplíny 
Muži: 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 110 m prek., 400 m prek., 3000 m prek., skok do diaľky, 
trojskok, skok o žrdi, guľa, disk,  5000 m chôdza, 4x400 m,  
Ženy: 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 100 m prek., 400 m prek., 3000 m prek., skok do diaľky, 
trojskok, skok  
o žrdi, guľa, disk, 5000 m chôdza, 4x400 m,  
 
Vložený pretek 
Oštep muži, oštep ženy 
 
Kancelária pretekov 
Otvorená v zasadačke tribúny štadióna od 11.00 hod, ukončenie prezentácie o 12.30 hod.  
 
Štartovné:  
Pretekári z oddielov, ktoré nie sú účastníkmi súťaže družstiev, štartujú za poplatok 5 € za 
každého pretekára.  
 
Štartujú 
Na jednotlivých kolách ligy štartujú pretekári zúčastnených družstiev a pretekári klubov 
nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej vekovej 
kategórie. Na súťažiach atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych kategórií.  
V jednotlivých kolách súťaže družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov. 
Minimálny počet pretekárov na kole Atletickej ligy je 6 pretekárov.  

http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety.  
Pretekári kategórie juniorov a dorastencov, v jeden deň nemôžu štartovať v dvoch bežeckých 
disciplínach dlhších ako 400 m. Pretekári kategórie žiactva v Atletickej lige nemôžu štartovať. 
 
Štartové čísla:  
Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý 
pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. 
 
Váženie náčinia 
V priestoroch cieľa, pod rozhodcovskou vežou. Končí 30 min. pred začiatkom prvej disciplíny. 
 
Záverečné ustanovenia  
V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou 
klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.  
Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.  
Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie 
v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu boli dosiahnuté.  
Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m  
Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je dôvodom 
na nepripustenie na štart.  
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2019“ a týchto 
propozícií. 
 
 
Časový program  
 

12:55 Otvorenie pretekov      
13:00 3000 m prek. M Diaľka Ž  Žrď M  Disk M Kladivo Ž 
13:20 3000 m prek. Ž     
13:40 110 m prek. M     
13:55 100 m prek. Ž     
14:10 1500 m M      
14:25 1500 m Ž Diaľka M  Disk Ž Kladivo M 
14:40 100 m M     
14:55 100 m Ž     
15:10 400 m prek. M  Žrď Ž   
15:25 400 m prek. Ž     
15:40 800 m M Trojskok Ž  Oštep M vlož.  
15:55 800 m Ž     
16:10 200 m M      
16:30 200 m Ž       
16:50 5000 m chôdza M+Ž Trojskok M  Oštep Ž vlož.  
17:25 4x400 m M      
17:40 4x400 m Ž      
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4.kolo Atletickej ligy 2019 
Trnavský memoriál a 46. ročník Štítu mesta Trnava 

 
Termín a miesto:   25. augusta 2019, Mestský atletický štadión 
     A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica, Trnava 
Usporiadateľ:    Atletický klub AŠK Slávia Trnava v spolupráci s mestom  
     Trnava 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:   Vladimír Gubrický 
Vedúci rozhodca:   Ľudmila Hlaváčková 
Inštruktor rozhodcov:   Peter Filo 
Manažér pretekov:   Matej Lietavec 
Riadiaci súťaže mužov:  Róbert Mittermayer 
Riadiaci súťaže žien:   Jozef Malík 
 
Štartujú 
Na jednotlivých kolách ligy štartujú pretekári zúčastnených družstiev a pretekári klubov 
nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej vekovej 
kategórie. 
Na súťažiach atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych kategórií.  
V jednotlivých kolách súťaže družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov. 
Minimálny počet pretekárov na kole Atletickej ligy je 6 pretekárov Každý pretekár v súťaži 
družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. Pretekári kategórie 
juniorov a dorastencov, v jeden deň nemôžu štartovať v dvoch bežeckých disciplínach dlhších 
ako 400 m. 
 
Prihlášky 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 24.8.2019 do 12:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie uzavrie.  
 
Disciplíny 
Muži: 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m. prek., 400m prek., 3000m prek., diaľka, guľa, 
výška, trojskok, kladivo, oštep, chôdza 5000m, 4x100m 
Ženy: 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m prek., 400m prek., 3000m prek., diaľka, guľa, 
výška, trojskok, kladivo, oštep, chôdza 5000m, 4x100m 
 
Memoriálové disciplíny: 
Diaľka muži - Memoriál Antona Hajmássyho  
Oštep muži - Memoriál Mikuláša Čordáša  
1500m ženy - Štít mesta Trnava  
Diaľka ženy - Memoriál Jána Butka  
Oštep ženy - Memoriál Radky Charfreitagovej 
 
Kancelária pretekov 

http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Bude otvorená v administratívnej miestnosti pod tribúnou v deň preteku od 12:30 hod do 
ukončenia pretekov. V deň preteku 13:30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára, 
vrátane menovitého zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria.  
 

Časový program 
 
Sobota  
14:30 Otvorenie 4. kola Atletickej ligy, Trnavských memoriálov a 46. ročníku Štítu mesta 
Trnava 
14:35 5000m chôdza M, Ž  Diaľka M     Kladivo M 
15:00 400m prek. Ž   
15:10 400m prek. M  Výška M 
15:20 5000m Ž 
15:45 5000m M      Oštep M  Kladivo Ž 
16:05 800m Ž    Diaľka Ž 
16:15 800m M    
16:25 110m prek. M 
16:35 100m prek. Ž   
16:45 1500m    
16:55 1500m   Výška Ž  Oštep Ž  Guľa M 
17:05 400m M 
17:15 400m Ž 
17:25 3000m prek. Ž  Trojskok M 
17:45 3000m prek. M 
18:05 200m Ž         Guľa Ž 
18:20 200m M    Trojskok Ž 
18:35 4x100m Ž    
18:45 4x100m M 
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Finále Atletickej ligy 
 
Usporiadateľ:  Z poverenia SAZ – AC Stavbár Nitra  
Termín:   31. augusta 2019, v sobotu o 11,00 hod.  
Miesto:   Atletický štadión TJ Stavbár Nitra 
 
Organizačný výbor: Riaditeľ pretekov:   Ing. Jozef Vašina  

Vedúci rozhodca:     
Inštruktor rozhodcov: Ivan Čillík 
Technickí delegáti: Róbert Mittermayer - muži  

         Jozef Malík – ženy 
 

Štartujú:  Právo štartovať má prvých 8 družstiev v kategórií mužov a žien po štyroch    
kolách Atletickej ligy 2019.  

Disciplíny: muži - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m prek., 400 m prek., 
3000 m steep., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, kladivo, oštep, 5000 m 
chôdza, 4x100 m, 4x400 m  
ženy - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m prek., 400 m prek., 
3000 m steep., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, kladivo, oštep, 5000 m 
chôdza, 4x100 m, 4x400 m 

Prihlášky:  Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 
http://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná 
najneskôr deň pred pretekmi do 12:00 hod. Po tomto termíne systém 
automaticky prihlasovanie ukončí. Štafety prihlasujte so všetkými členmi štafety.  

Kancelária pretekov:    Bude otvorená v deň pretekov v administratívnej budove AC Stavbár o 
9:30 hod. Prezentácia končí o 10,30 hod. Pri prezentácii upravia vedúci družstiev 
spresnené menovité prihlášky. 

Obmedzenie štartu v súťaži družstiev:    Štartovať môžu pretekári ročníkov narodenia 2003 a 
starší. Pretekári kategórie žiakov a žiačok nemôžu štartovať vo Finále Atletickej 
ligy 2019. Za družstvo môže štartovať maximálne 26 pretekárov, avšak minimálne 
6. Každý pretekár môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. 
Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne 
v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich 
maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m. Pretekári a pretekárky v kategórii 
juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 
m. V jednej disciplíne môže za družstvo štartovať najviac dvaja pretekári. V 
družstve môže hosťovať maximálne 4 pretekári a z nich môžu byť najviac dvaja zo 
zahraničia. 

Hodnotenie:   Bodujú u mužov i žien prví desiati v disciplíne a získavajú pomocné body - 
11,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Družstvám podľa počtu pomocných bodov budú udelené 
hlavné body - 7,6,5,4,3,2,1 a zároveň pripočítané prenášané hlavné body zo 
štyroch kôl Atletickej ligy - 7,6,5,4,3,2,1. Súťaže družstiev mužov a žien sú 
samostatné, od seba nezávislé. 

Technické pokyny:  - Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako       
časové behy a konečné poradie sa určí podľa dosiahnutých časov bez 
ohľadu, v ktorom behu boli dosiahnuté.  
- Vzdialenosť dosky v trojskoku stanový riadiaci súťaže.  
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- Hod kladivom sa uskutoční na pomocnom ihrisku  
- Vo finále Atletickej ligy v horizontálnych skokoch a vrhačských 
disciplínach má každý pretekár nárok na štyri pokusy.  
- Kontrola náčinia sa uskutoční v priestoroch AC Stavbár na to určených a 
končí o 10:30 hod.  

Previnenia a tresty: Neoprávnené štarty sa trestajú stratou všetkých pomocných bodov 
získaných týmito pretekármi a navyše odčítaním 1 hlavného bodu (za 
každého pretekára osobitne) z upraveného výsledku družstvu, ktorého je 
vinný pretekár členom. Poradie pretekárov sa posúva. Každý neoprávnený 
štart sa posudzuje a trestá osobitne. Pod pojmom neoprávnený štart sa 
rozumie napr., štart pretekára v disciplíne mimo povoleného rozsahu 
pretekania, štart pretekára po predchádzajúcom nenastúpení na štart 
(pravidlo 142/4),... prekročenie maximálneho počtu pretekárov sa trestá 
odčítaním všetkých pomocných bodov získaných najlepšie bodujúcim 
pretekárom, prípadne pretekármi. Trest sa vzťahuje aj na štafetu. Za 
nenastúpenie na štart NP v disciplíne sa vyberá poplatok 5 €, s výnimkou 
doloženia lekárskeho potvrdenia. Po ukončení prezentácie, ktorá končí 1 
hod. pred štartom prvej disciplíny, sa za každé nenastúpenie na štart platí 
pokuta 5 € a pretekár je zo všetkých ďalších disciplín v zmysle pravidiel 
atletiky vylúčený (riadiaci súťaže vyradenie pretekára môže urobiť i 
dodatočne pri kontrole výsledkov). 
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Medzioblastné stretnutie dorastencov a dorasteniek 2019 
 
Usporiadateľ:  Slovenský atletický zväz 

Termín:  15. júna 2019 - sobota od 10:00 hod. 

Miesto: Šamorín, športový areál X-bionic sphere 
Hlavní funkcionári:  Riaditeľ pretekov:  Marcel Matanin 

Vedúci rozhodca:  Marián Kalabus 

Delegát SAZ:   Milan Laurenčík 

Inštruktor rozhodcov:  Peter Filo 

Športovo-technický delegát: Miloš Filo 

Koordinátori:  AZB: Miroslava Kažimírová 

   SsAZ: Katarína Martincová 

   VsAZ: chlapci: Marek Lučka, dievčatá Jaroslav Rusnák 

   ZsAZ:  Lukáš Kotala 

Štartujú: Dvaja pretekári za každú zo štyroch oblastí. Výber pretekárov majú v 

kompetencii koordinátori oblastí. 

Disciplíny: 

Dorastenci:  100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m prek., 400m prek., 2000m 

prek., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5kg, disk 1,5kg, oštep 700g, kladivo 5kg, 

chôdza 3000m, 4x100m, 100-200-300-400m 

Dorastenky:  100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m prek., 400m prek., 2000m prek., 

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

4x100m, 100-200-300-400m. 

Prihlášky: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška  musí byť vykonaná do štvrtku 13.6.2019 do 12.00 hod. 

Kancelária pretekov: Bude otvorená v deň pretekov v budove štadióna od  8.00hod.  

Prezentácia končí o 9.00hod.Pri prezentácii môžu oblastní koordinátori 

urobiť úpravy prihlášok. 
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Časový program: 

 
  9:30           kladivo Dci, Dky 

10:00            

11:00           disk Dci, Dky  

11:20 3000 m chôdza Dci + Dky žrď Dci+Dky  diaľka Dci, Dky  

12:00 400 m pr. Dci          

12:10 400 m pr. Dky 

12:20 100 m Dci 

12:25 100 m Dky       

12:35 800 m Dci         oštep Dci, Dky 

12:40 800 m Dky 

12:50 2000 m prek. Dci  výška Dky   

13:05 2000 m prek. Dky 

13:20 200 m Dci    

13:25 200 m Dky      trojskok Dci, Dky 

13:35 3000 m Dci 

13:50 3000 m Dky 

14:05 400 m Dci   výška Dci     guľa Dci, Dky 

14:10 400 m Dky    

14:20 110 m prek. Dci     

14:25 100 m prek. Dky 

14:35 1500 m Dci 

14:45 1500 m Dky 

15:05 4 x 100 m Dci, Dky 

15:15 100-200-300-400 m Dci, Dky 
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Rozsah pretekania sa v SAZ 

 

Vzdialenosti a výšky prekážok platné v SAZ 
Do rozsahu súťažných disciplín Slovenského atletického zväzu patria disciplíny majstrovské (M), 
doplnkové (D) a majstrovské v hale (Mh).  
  Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať 
maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich 
maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300 m. V skoku 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 1 kg autovým spôsobom oboma rukami – povolené prešlapnutie (pri 
správnom odhode môže vykročiť dopredu 1 až 2 kroky po hodení plnej lopty) 
  Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať 
maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich 
maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300 m. Mladšie žiactvo môže štartovať vo švédskej 
štafete, ale nie na úseku 400 m. 
  Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať 
maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich 
maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m. 
 Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v 
troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne 
jedna môže byť dlhšia ako 400 m. 
  Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov a junioriek môžu v jeden deň štartovať 
najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.  
 Pretekári a pretekárky v kategóriách najml. žiactva, ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, 
juniorov a junioriek nemôžu v jeden deň súťažiť vo viacboji a inej disciplíne. 
 
Poznámka:  a) Bežecké a chodecké disciplíny uvedené v metroch sa konajú na dráhe, v 

kilometroch na ceste. 
 b) Rozsah pretekania sa v SAZ je platný na území SR i v zahraničí. 
 

disciplína muži jri dci 
st. 
žci 

ml. 
žci 

naj
ml. 
žci 

ženy jky dky 
st. 
žky 

ml. 
žky 

naj
ml. 
žky 

50 m D D D D D D D D D D D D 

60 m Mh Mh Mh M M M Mh Mh Mh M M M 

100 yardov D D D D D X D D D D D X 

100 m M M M D D X M M M D D X 

150 m D D D M M M D D D M M M 

200 m M M M D D X M M M D D X 

300 m D D D M D X D D D M D X 

400 m M M M D X X M M M D X X 

500 m D D D D X X D D D D X X 

600 m D D D D M M D D D D M M 

800 m M M M M D D M M M M D D 

1000 m D D D D D M D D D D D M 
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1500 m M M M D M D M M M D M D 

1 míľa D D D D D D D D D D D D 

2000 m D D D D D D D D D M D D 

3000 m D D M M X X D D M D X X 

5000 m M M D X X X M M D X X X 

10 000 m M M D X X X M D D X X X 

15 000 m D D X X X X D D X X X X 

hodinovka D D X X X X D D X X X X 

20 000 m D D X X X X D D X X X X 

25 000 m D D X X X X D X X X X X 

30 000 m D D X X X X D X X X X X 

5 km D D D X X X D D D X X X 

10 km M M D X X X M M D X X X 

15 km D D X X X X D D X X X X 

20 km D D X X X X D D X X X X 

polmaratón M D X X X X M D X X X X 

25 km D D X X X X D D X X X X 

30 km D D X X X X D D X X X X 

maratón M D X X X X M D X X X X 

50 km D X X X X X D X X X X X 

100 km D X X X X X D X X X X X 

24-hodinovka D X X X X X D X X X X X 

Cezpoľný beh 
M M M M M D M M M M M D 

Do 12 km 
Do 10 

km Do 8km Do 5km Do 3km Do 2km Do 12 km 
Do 

10km Do 8km Do 5km Do 3km Do 2km 

50 m prek. D D D D D D D D D D D D 

60 m prek.  

106,7-13,72-9,14-9,72 Mh Dh X X X X       

99,1-13,72-9,14-9,72 X Mh Dh X X X       

91,4-13,72-9,14-9,72 X X Mh Dh X X       

83,8-13,00-8,50-13,00 X X X Mh Dh X       

76,2-11,70-7,50-10,80 X X X X M D       

68,0-11,70-7,50-10,80 X X X X X D X X X X X D 

83,8-13,00-8,50-13,00       Mh Mh Dh X X X 

76,2-13,00-8,50-13,00       X X Mh Dh X X 

76,2-13,00-8,20-14,20       X X X Mh Dh X 

76,2-11,70-7,50-10,80       X X X X M D 

80 m prek. X X X X X X X X X D D X 

100 m prek.  

83,8-13,00-8,50-10,50 D D D M D X M M D X X X 

76,2-13,00-8,50-10,50       X X M D X 
 

X 

76,2-13,00-8,20-13,20       X X X M D X 

110 m prek.  
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106,7-13,72-9,14-14,02 M D X X X X       

99,1-13,72-9,14-14,02 X M D X X X       

91,4-13,72-9,14-14,02 X X M D X X       

200 m prek. 
76,2-18,29-18,29-17,10 

X X X D D X X X X D D X 

300 m prek.  

83,8-50,00-35,00-40,00 X X D X X X       

76,2-50,00-35,00-40,00 X X X M D X D D D M D X 

400 m prek.  

91,4-45,00-35,00-40,00 M M D X X X       

83,8-45,00-35,00-40,00 X X M D X X       

76,2-45,00-35,00-40,00       M M M D X X 

1500 m prek. X X X M D X X X D M D X 

2000 m prek. D D M D X X D D M D X X 

3000 m prek. M M D X X X M M D X X X 

chôdza 500 m X X X X D D X X X X D D 

chôdza 1000 m X X X D D M X X X D D M 

chôdza 2000 m X X X X M D X X X X M D 

chôdza 3000 m D D D M D X D D D M D X 

chôdza 5000 m D D M D X X D M M D X X 

chôdza 10 000 m D M D D X X D M D X X X 

Hodinovka chôdze D D D X X X D D D X X X 

chôdza 20 000 m D D X X X X D D X X X X 

2-hodinovka chôdze D X X X X X D X X X X X 

chôdza 30 000 m D X X X X X D X X X X X 

chôdza 50 000 m D X X X X X D X X X X X 

chôdza 1 km X X X D D D X X X D D D 

chôdza 2 km X X X D D D X X D D D D 

chôdza 3 km D D D D D X D D D D D X 

chôdza 5 km D D D D X X D D D D X X 

chôdza 10 km D D D X X X D D D X X X 

chôdza 20 km M D X X X X M D X X X X 

chôdza 30 km D X X X X X D X X X X X 

chôdza 35 km D X X X X X D X X X X X 

chôdza 50 km M X X X X X D X X X X X 

chôdza 100 km D X X X X X D X X X X X 

výška M M M M M M M M M M M M 

žrď M M M M D X M M M M D X 

diaľka M M M M M D M M M M M D 

diaľka z miesta odrazu X X X X D M X X X X D M 

trojskok M M M X X X M M M X X X 

guľa 2 kg X X X X D D X X X X D D 

guľa 3 kg X X X D M X X X M M M X 
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guľa 4 kg X X D M X X M M D X X X 

guľa 5 kg X D M D X X X X X X X X 

guľa 6 kg X M D X X X X X X X X X 

guľa 7,26 kg M D X X X X X X X X X X 

disk 1 kg X X X M D X M M M M D X 

disk 1,5 kg X X M D X X X X X X X X 

disk 1,75 kg X M D X X X X X X X X X 

disk 2,00 kg M D X X X X X X X X X X 

kladivo 3 kg X X X D D X X X M M D X 

kladivo 4 kg X X X M D X M M D D X X 

kladivo 5 kg X X M D X X X X X X X X 

kladivo 6 kg X M D X X X X X X X X X 

kladivo 7,26 kg M D X X X X X X X X X X 

oštep 500 g X X X X X X X X M M D X 

oštep 600 g X X X M D X M M D D D X 

oštep 700 g X X M D X X X X X X X X 

oštep 800 g M M D X X X X X X X X X 

kriket.loptička X X X X M M X X X X M M 

hod plnou loptou 1 kg X X X X D D X X X X D D 

hod bremenom D D D D X X D D D D X X 

šprintér. 3-boj D D D D X X D D D D X X 

vrhačský 3-boj X X X D X X X X X D X X 

vrhačský 4-boj D D D D D X D D D D D X 

vrhačský 5-boj X X X X X X X X X X X X 

Štvorboj X X X X X M X X X X X M 

60 m, 600 m, loptička, diaľka 

Päťboj hala X X X X M X M M M M M X 

Hala Ž,Jky,Dky,St.žky.: 60 m pr., výška, guľa, diaľka, 800m   
Hala ml. žiaci: 60 m pr., diaľka, 60m, guľa, 600m 
Hala ml. žiačky: 60 m pr., guľa, 60 m, diaľka, 600 m 

Päťboj vonku X X X X M D X X X X M D 

Vonku ml. žiaci: 60 m pr., diaľka ,60m, loptička, 600m 
Vonku ml. žiačky: 60 m pr., loptička ,60 m, diaľka, 600 m   

sedemboj Mh Mh Mh Mh Dh X M M M M D X 

Vonku Ž,Jky,Dky -  100 m pr., výška, guľa, 200 m - diaľka, oštep, 800 m 
Vonku st. žky -  100 m pr., výška, guľa, 150 m - diaľka, oštep, 800 m 
Hala - 60 m, diaľka, guľa, výška – 60 m pr., žrď, 1000 m 

deväťboj X X X M D X X X X X X X 

14. – 15. roč. - 100 m prek.,disk,žrď,oštep - 60m,diaľka,guľa,výška,1000m 

desaťboj M M M X X X D D X X X X 

M,J,D - 100 m, diaľka, guľa, výška, 400 m – 110 m pr., disk, žrď, oštep, 1500 m 
Ž, Jky – 100 m, disk, žrď, oštep, 400 m - 110 m pr., diaľka, guľa, výška, 1500 m 

štafeta 4x60 m   X M M M X X X M M M 

štafeta 4x100 m M M M D D X M M M D D X 
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štafeta 4x200 m Mh Mh Mh Mh Mh X Mh Mh Mh Mh Mh X 

štafeta 3x300 m X X X D D X X X X D D X 

štafeta 1-2-3-400 m X X M D D X X X M D D X 

štafeta 4x300 m X X X M D X X X X M D X 

štafeta 4x400 m M M D D X X M M D D X X 

štafeta 3x1000 m D D D D D D D D D D D D 

štafeta 4x800 m D D D D D D D D D D D D 

štafeta 4x1500 m D D D D D D D D D D D D 

Ekiden (maratón) D X X X X X D X X X X X 

 

 trať Počet prek. Výška nábeh medzera Dobeh 

muži 110 10 106,7 13,72 9,14 14,02 

 400 10 91,4 45,00 35,00 40,00 

 60 5 106,7 13,72 9,14 9,72 

 50 4 106,7 13,72 9,14 8,86 

juniori18-19r 110 10 99,1 13,72 9,14 14,02 

 400 10 91,4 45,00 35,00 40,00 

 60 5 99,1 13,72 9,14 9,72 

 50 4 99,1 13,72 9,14 8,86 

16-17 r. 110 10 91,4 13,72 9,14 14,02 

 400 10 83,8 45,00 35,00 40,00 

 300 7 83,8 50,00 35,00 40,00 

 60 5 91,4 13,72 9,14 9,72 

 50 4 91,4 13,72 9,14 8,86 

14-15 r. 100 10 83,8 13,00 8,50 10,50 

 200 10 76,2 18,29 18,29 17,10 

 300 7 76,2 50,00 35,00 40,00 

 60 5 83,8 13,00 8,50 13,00 

 50 4 83,8 13,00 8,50 11,50 

12-13 r. 60 6 76,2 11,70 7,50 10,80 

 50 5 76,2 11,70 7,50 8,30 

10-11 r. 60 6 68,0 11,70 7,50 10,80 

 
 trať  Počet prek. Výška nábeh medzera Dobeh 
ženy,18-19 r.  100  10   83,8  13,00   8,50  10,50 

  400  10   76,2  45,00  35,00  40,00 

 60  5   83,8  13,00   8,50  13,00 

 50 4  83,8 13,00  8,50 11,50 

16-17 r.  100  10   76,2  13,00   8,50  10,50 

  400  10   76,2  45,00  35,00  40,00 

 300 7  76,2 50,00 35,00 40,00 

 60  5   76,2  13,00   8,50  13,00 

 50 4  76,2  13,00   8,50  11,50 

14-15 r.  100  10   76,2  13,00   8,20  13,20 

  200  10   76,2  18,29  18,29  17,10 

 300 7  76,2 50,00 35,00 40,00 
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 60 5   76,2  13,00   8,20  14,20 

 50 4   76,2  13,00   8,20  12,40 

12-13 r.  60  6   76,2  11,70   7,50  10,80 

 50  5   76,2 11,70   7,50   8,30 

10-11 r. 60 6 68,0 11,70 7,50 10,80 

Zloženie viacbojov 
 
mužské kategórie 
Vonku 
muži 10-boj    100m,diaľka,guľa,výška,400m –110 m pr.,disk,žrď,oštep,1500m 
juniori 18-19r.10-boj   100m,diaľka,guľa,výška,400m – 110 m pr.,disk,žrď,oštep,1500m 
dorastenci 16-17r. 10-boj  100m,diaľka,guľa,výška,400m – 110 m pr.,disk,žrď,oštep,1500m 
st. žiaci 14-15r. 9-boj   100 m prek.,disk,žrď,oštep - 60m,diaľka,guľa,výška,1000m 
ml. žiaci 12-13r. 5-boj  60 m pr., diaľka ,60m, loptička, 600m 
Hala 
M,J,D,st.žci hala 7-boj  60m,diaľka,guľa,výška-60 m pr.,žrď,1000m 
ml. žiactvo hala 5-boj  60 m pr., diaľka, 60m, guľa, 600m 
 
ženské kategórie 
Vonku 
ženy 7-boj    100 m pr.,výška,guľa,200m - diaľka,oštep,800m 
Ž,j-ky 10-boj    100m, disk,žrď,oštep,400m-110 m pr., diaľka,guľa,výška,1500m 
juniorky 18-19r. 7-boj  100 m pr.,výška,guľa,200m-diaľka,oštep,800m 
dorastenky 16-17r. 7-boj  100 m pr.,výška,guľa,200m-diaľka,oštep,800m 
st. žiačky 14-15r. 7-boj 100 m pr.,výška,guľa,150m-diaľka,oštep,800m 
ml. žiačky 12-13r. 5-boj  60 m pr.,loptička,60m,diaľka,600m 
Hala 
Ž,J,D,st.žky, hala  5-boj 60 m pr.,výška,guľa,diaľka,800m 
ml. žiačky hala 5-boj  60 m pr.,guľa,60m,diaľka,600m 
 
Bodovanie viacbojov 
Disciplíny v rámci viacbojov sa bodujú podľa bodovacích tabuliek IAAF, upravených v dlhých 
hodoch na nepárne centimetre. Bodovanie doplnkových disciplín je uvedené v brožúre 
„Bodovací tabulky pro atletické víceboje“, vydané ČAS v roku 2003 (oprava chybných 
koeficientov: 100m prek. st. žiaci c=1,835, 10 000 m muži a=1,7869e-3. 600m žiakov sa boduje 
ako 600m žiačok.  
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Rozdeľovník pre zasielanie výsledkov z pretekov 
 
Usporiadatelia všetkých atletických pretekov v SR sú povinní vydať ihneď po pretekoch 
podrobné výsledky. 
Výsledky musia obsahovať: 
- názov pretekov, dátum a miesto konania (pri chôdzi a behu rozlíšiť cestu a dráhu) 
- všetky dosiahnuté výkony, meno, priezvisko, úplný dátum narodenia, oddiel 
- vo vrhoch a hodoch uviesť hmotnosť náčinia 
- u viacbojov uviesť jednotlivé výkony 
- v štafetách uviesť celé menovité zostavy štafiet s rokom narodenia pretekára 
- uvádzať nameranú rýchlosť vetra a pri skokoch uviesť okrem najdlhšieho skoku pretekára  
 i najdlhší pokus pri regulárnej podpore vetra 
Výsledky sa posielajú na adresy:  
- štatistická komisia SAZ: František Tóth, Pionierska 33, 927 00 Šaľa, e-mail: toth@atletika.sk   
- výstup z programu ESO - dátové súbory zaslať na e-mail: toth@atletika.sk  
- webstránka SAZ e-mail: kompas@atletika.sk  
- Hodnotné výkony pretekov nahlásiť do tlačových agentúr 
 

mailto:toth@atletika.sk
mailto:toth@atletika.sk
mailto:kompas@atletika.sk
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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. 
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Slovenské rekordy a najlepšie výkony k 31.12.2018 
 
Mužské kategórie muži 20-22 rokov juniori dorastenci starší žiaci mladší žiaci 

60 m      7,06 7,57 

100 m  10,13 10,13 10,51 10,72   

150 m      16,75 17,88 

200 m  20,24 20,24 21,05  21,19   

300 m      35,58 37,63 

400 m  45,32  45,59  47,16  47,75   
600 m      1:29,57 

800 m  1:44,94  1:44,94  1:45,96  1:49,96  1:58,94  

1000 m  2:17,76  2:18,9 2:25,2   2:47,57 

1500 m  3:39,4  3:39,41  3:43,05  3:52,1  4:03,44  

1 míľa  3:58,20 4:02,0 4:14,91    

2000 m  5:04,50 5:10,78     

3000 m  7:46,83  7:50,13 8:05,7  8:28,72 8:58,8  

5000 m  13:19,40  13:32,87  13:56,97    

10 000 m  27:42,98  28:21,50  30:02,8    

hodinovka  19 836 18 487     

20 000 m  1:00:38,0 1:08,13,2     

25 000 m 1:27:44,9 1:28:24,0     

30 000 m  1:45:23,1  1:45:39,1     

10 km cestný beh 28:37 30:16 32:47    

15 km cestný beh 43:25 51:01     

20 km cestný beh 58:38 1:01:36     

Polmaratón 1:00:29 1:06:44     

25 km cestný beh 1:13:53 1:18:40     

30 km cestný beh 1:41:12      

Maratón 2:09:53 2:15:58     

100 km cestný beh 6:39:07      

60 m pr.      9,12 

100 m pr.      13,03  

110 m pr.  13,13  13,71  13,91 14,06   

300 m pr.    39,88   

400 m pr.  48,94  49,86  50,95 51,87   

1500 m pr.     4:28,20  

2000 m pr.     5:47,39   

3000 m pr.  8:32,7  8:32,7 8:58,58    

výška  234  234  224 216 206 176 

žrď  541 541  515 490  442  

diaľka  805  794 787 761 688 611 

trojskok  17,46  16,40 16,31 15,26   

guľa 3 kg      16,73 

         4 kg      18,87  

         5 kg     20,80   

         6 kg   19,69    

         7,26 kg  21,57  20,66     

disk 1 kg      60,39  

        1,5 kg     60,15   

        1,75 kg   62,07    

        2 kg  67,20  61,59     

kladivo 4 kg      73,10  
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Mužské kategórie muži 20-22 rokov juniori dorci žiaci ml. žiaci 

             5 kg     76,66   

             6 kg   77,06    

             7,26 kg  81,81  78,58     

Kriketová loptička      84,80 

Oštep 600 g       56,74  

           700 g    73,20   

           800 g  87,66  87,66 73,82    

2000 m chôdza      9:12,9 

3000 m chôdza      12:56,41  

5000 m chôdza     20:39,97   

10 000 m chôdza   40:11,95 40:52,16 42:39,78   

20 000 m chôdza  1:19:54,0  1:21:39,2     

30 000 m chôdza  2:08:14,6 2:18:48,8     

50 000 m chôdza  3:56:44,2 3:56:44,2     

10 km chôdza cesta   39:59,8    

20 km chôdza cesta  1:18:13 1:21:38     

50 km chôdza cesta 3:34:38 3:59:01     

4x60 m      27,87 31,33 

4x100 m  39,81  40,22 41,79  42,30 41,59  42,67 42,95   

4x200 m  1:27,17 1:30,59     

100-200-300-400 m    1:55,80 
2:01,93 

  

4x300 m      2:32,31  

4x400 m  3:06,02 
3:07,90  

3:17,06 3:14,42 
3:19,10 

-   

4x800 m  7:32,87 
7:41,6 

     

4x1500 m 16:39,4      

päťboj      2852 

osemboj     5671 4794  

Deväťboj     4564  

desaťboj  7799  7089  7019 5896   

 
Ženské kategórie ženy 20-22 rokov juniorky dorastenky st. žiačky ml. žiačky 

60 m      7,74 7,85 

100 m  11,29  11,43  11,69 11,77   

150 m      18,51 19,01 

200 m  23,06  23,70  23,97 23,99   

300 m      39,96 40,70 

400 m  51,98  51,98  53,60 54,09   

600 m      1:37,89 

800 m  1:58,37  2:00,35  1:58,37 2:03,22 2:11,39  

1000 m  2:38,72 2:39,74 2:45,83   3:13,31 

1500 m  4:02,99  4:11,91  4:13,56  4:22,52 4:26,3  

míľa  4:40,96 4:40,96 4:52,49    

2000 m  5:53,28 5:53,28   6:37,21  

3000 m  8:56,49  8:56,49 9:12,37 9:29,31   

5000 m  15:43,67  15:55,55  17:20,78    

10 000 m  32:47,24  32:47,24  36:59,30    

hodinovka  16 688 16 154      

20 000 m 1:19:47,2 1:24:14,3     

10 km cestný beh 33:48 33:48 34:45    
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Ženské kategórie ženy 20-22 rokov juniorky dorky st. žiačky ml. žiačky 

15 km cestný beh 52:38 53:40     

20 km cestný beh 1:09:37 1:16:33     

polmaratón 1:12:53 1:16:33     

25 km cestný beh 1:27:00 2:07:55     

30 km cestný beh 1:49:52 2:21:48     

maratón 2:33:19 2:36:27     

100 km cestný beh 7:33:02      

60 m pr.      9,26 

100 m pr.  13,04  13,35 13,63 13,96 14,35  

300 m pr.      43,88  

400 m pr.  56,96  57,87 57,22 58,26   

1500 m pr.     5:14,96  

2000 m pr.    7:09,82   

3000 m pr. 10:34,02 10:54,07 10:44,70    

výška  196 196 190 188  188 174 

žrď  412 381 401 401  380  

diaľka  701  701 636 625 620 558 

trojskok  14,51  14,02 13,92 13,36   

guľa 3 kg     16,15  15,12 12,44 

        4 kg  16,96  16,42 16,03    

disk 1 kg  64,00  57,12 51,82  49,70  43,58  

kladivo 3 kg     66,01 59,12  

             4 kg  76,90  69,24 68,50    

kriketová loptička      71,36 

oštep 500 g    47,87 45,27  

oštep 600 g  53,07  48,96 47,73    

2000 m chôdza      9:52,96 

3000 m chôdza       14:18,4  

5000 m chôdza  21:19,95  21:37,05  21:52,44 23:01,9   

10 000 m chôdza  45:27,5 46:23,5 46:46,29    

20 000 m chôdza 1:36:39,1      

10 km chôdza cesta   45:56    

20 km chôdza cesta 1:30:53 1:32:48     

50 km chôdza cesta 4:12:25      

4x60 m      30,07 31,62 

100-200-300-400 m    2:11,77 
2:14,82 

  

4x100 m  44,65 
46,79  

48,87  47,14   
47,33 

47,14   
47,72 

  

4x200 m  1:39,44      

4x300 m      2:46,21  

4x400 m  3:31,66 
3:40,64 

3:57,02 3:44,05 
3:48,50 

   

4x800 m 9:25,6      

päťboj      2926 

sedemboj 6103 5987 6034 5222 4711  
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Adresár členov výkonného výboru SAZ 
 
Slovenský atletický zväz, Bajkalská 7/A, 831 04 Bratislava 
č. tel.: +421 918 750 215, e-mail.: saz@atletikasvk.sk 

 
PaedDr. Peter KORČOK MBA Ph.D. 
prezident SAZ, predseda komisie pre 
stratégiu a koncepciu 
Nad Plážou 8, 974 01 Banská Bystrica 
Mobil: 00421 905 639948 
E-mail: korcok@atletikasvk.sk 
 
Ing. Ladislav ASVÁNYI 
Viceprezident SAZ, predseda komisie pre 
ekonomiku a marketing 
Trnavská cesta 39, Bratislava 
Mobil: 00421 905 653091 
E-mail: asvanyi@shmladost.sk   
 
PaedDr. Martin PUPIŠ PhD. 
predseda trénersko-metodickej komisie 
Tajovského 40, 974 94 Banská Bystrica 
Mobil: 00421 903 689368 
E-mail: pupis@atletikasvk.sk  
 
 
PaedDr. Marcel LOPUCHOVSKÝ 
Vlčie Hrdlo 56  
821 07 Bratislava 
Mobil: 00421 918425114 
E-mail: lopuchovsky@atletikasvk.sk  
 
PaedDr. Róbert MITTERMAYER 
predseda športovo-technickej komisie 
Kráľová nad Váhom 468, 925 91  
Mobil: 00421 908 481230 
E-mail: mittermayer@atletika.sk  
 
 

JUDr. Peter FILO 
predseda komisie rozhodcov, organizačnej a 
legislatívnej komisie  
Dubová 929/6, 018 51 Nová Dubnica 
Mobil: 00421 904 193926 
E-mail: filo@atletikasvk.sk  
 
PaedDr. Martin ILLÉŠ 
predseda ZsAZ, predseda komisie mládeže 
Dlhá 48, 949 01 Nitra 
Mobil: 00421 911 638473  
E-mail: illes@atletikasvk.sk  
Skype: martin_illes 
 
Mgr. Zoran KOLLÁROVIČ 
Predseda komisie pre podporu oblastí 
a klubov 
Komenského 23, Bardejov 
Mobil: 00421 903514257 
E-mail: kollarovic@atletikasvk.sk 
 
Mgr. Matej TÓTH 
Predseda komisie atlétov 
Kvetinová 5756/7, Banská Bystrica 
Mobil: 00421 908 762371 
E-mail: matej.toth@gmail.com  
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Adresár oddielov SAZ – 2019 
 

 

AZB  - Atletický zväz Bratislava 

1 INTER AK Inter-SC Bratislava Ondrovič Peter 0905012368 atletika@askinter.sk 

2 AKRPE AK Run For Fun Bratislava Hrčka Ľubomír 0948242802 info@runforfun.sk 

3 UKBLA AK Slávia UK Bratislava Matoušek Rostislav 0918340675 mkazimirova@centrum.sk 

4 AKVBA AK Veterán Bratislava Belianský Milan 0903443634 milan.beliansky@gmail.com 

5 STUBA AO TJ Slávia STU Bratislava Národa Zdenek 0903234883 zdenek.naroda@gmail.com 

6 TABOR Athletix Táborčatá Marián Makva 0948748999 taborcata@taborcata.sk 

7 ACMAL Atletický klub AC Malacky Handl Vladimír 0903574772 ac.malacky@gmail.com 

8 ATLBA Atletika  Bratislava Bician Andrej   andrej@bician.com 

9 ATLRA Atletika pre radosť Peter Janičina 0903623966 peter.janicina@gmail.com 

10 ASHBA 
Atletika ŠPORT HROU 
Bratislava Lopuchovský Marcel 0918425114 sporthrou@sporthrou.sk 

11 FENBA AŠK Fenix Bratislava Uhliar Martin 903911031 
martin.uhliar1980@gmail.co
m 

12 BECOL BECOOL Bratislava Jozef Pukalovič st. 0903707472 judr.pukalovic@gmail.com 

13 BKHNB 
BK hraj na tie nohy 
Bratislava Šatka Radek 0911707010 radek.saticka@gmail.com 

14 BAMSC Bratislavský maratón Jozef Pukalovič st. 0903707472 judr.pukalovic@gmail.com 

15 ZSKRI Detská atletika ZŠ Pri kríži Daniela Mlynárová 0903789450 
mlynarova.daniela@gmail.co
m 

16 ICSAZ Individuálny člen SAZ       kompas@atletika.sk 

17 UKLUB Klub detskej atletiky UŠKO Michal Majtényi 0910296111 zsidrotarska@zsidrotarska.sk 

18 KRYHA KĽŠ KRYHA Bratislava Moravčík Branislav   aja.beresova@gmail.com 

19 MACRA Maraton AC Rača Štancel Dušan 0944 348448 stancel.dusan@gmail.com 

20 NASAA Naša atletika Bratislava Andrej Benda 0905548482 andy.benda@gmail.com 

21 SHEBA SHEruns Bratislava Kutlíková Jana 0915988732 sheruns@sheruns.sk 

22 SKABA Sport Kids Academy Jozef Pukalovič 0903760777 jozo@becool.sk 

23 SCMTB 
Sri Chinmoy Marath. Team 
Bratislava Milovnik Pranjal 0905 648315 scmt@scmt.sk 

24 KUPEZ ZŠ Jána Kupeckého Pezinok Tichý Andrej 0915877787 zskupeckeho@centrum.sk 

25 ZSRUS ZŠ Rusovce Bratislava Kunst Rastislav 0911229124 zsrusovce@zsrusovce.sk 

26 VITAL ŠK Vital Bratislava Bošňáková Anna   hanulakova@zoznam.sk 

27 SZBLA Šport a zdravie Bratislava Kois Stanislav 0903128615 ozsportazdravie@gmail.com 

28 DEABL 
Športová akadémia Mateja 
Tótha, o.z. Bedleková Mária   skorec@retyp.sk 

29 ZSKUL 
Športový klub Kuliška 
Bratislava Berešová Marcela   admin@zskuliskovaba.edu.sk 

30 SKPBA 
Športový klub polície 
Bratislava Tvrdoň Ľubomír 0903376770 lubomir.tvrdon@gmail.com 

31 STKPE 
Športový triatlonový klub 
Pezinok Švecová Silvia 0949707701 triatlonpk@gmail.com 

       

SsAZ - Stredoslovenský atletický zväz 

1 ACKLM AC Kriváň Liptovský Mikuláš Drahoš Lahoda 0905475662 drahos.lahoda@gmail.com 

2 VICTU 
AC Victoria Turany nad 
Váhom Klučiarovský Miroslav 0908199572 mkluc@centrum.sk 

3 ACZUZ AC Žilina Šimko Jozef 0949734849 
jozefsimko.academic@gmail.
com 

4 BANPD AK Baník Prievidza Hanzlík Ondrej 0904153355 ohanzlik@gmail.com 

5 DANZV AK Danica Zvolen Sokolíková Danica 0908346400 
danicasokolikova@centrum.s
k 

6 MOSTB AK Mostáreň Brezno Michal Martiník 0948300486 j.chrenova@centrum.sk 

7 ZTSDU 
AK Spartak Dubnica nad 
Váhom Hrbáček Rastislav 0903568022 

notebook@atletikadubnica.s
k 
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8 SVEBB AK Svetlošák Banská Bystrica Földvári Eduard   foldvari.eduard@gmail.com 

9 TROZV AK Trojky Zvolen Čuga Eva 0908758832 riaditelka@3zs-zvolen.sk 

10 ZSRBB 
AK ZŠ Radvanská Banská 
Bystrica Sirotiarová Lucia 0914114145 babiakivan@gmail.com 

11 AKMZV AK mesta Zvolen Brada Miroslav 0911204837 gargulak68@gmail.com 

12 JKSAH AK pri ZŠ Janka Kráľa Šahy Šuchter Jozef 0905508471 skolajanko@gmail.com 

13 LBSAH AK pri ZŠ L. Balleka Šahy Bazalová Beata 0908769113 zs.lukaca.sahy@gmail.com 

14 LPSAH AK pri ZŠ L. Pongrácza Šahy Bónová Tímea 0904836911 zsmladsahy@gmail.com 

15 SKKPD AK pri ŠŠ Karate Prievidza Čierna Dašana   cierna.dusana@gmail.com 

16 UMBBB AK ŠK UMB Banská Bystrica Kamil Škarba   k.stulikova@gmail.com 

17 OLYPB 
AO Olympia Považská 
Bystrica Stanislav Dudr 0903571726 olympia.pb@zoznam.sk 

18 SLAZI AO Slávia ŽU Žilina Katarina Trnkova   trnkova@centrum.sk 

19 SPAPB AO Sparta Považská Bystrica Kojan Zdeněk 0903570873 sparta.pb@zoznam.sk 

20 AKVPD Aktívne vykopávky Prievidza Szibilla Ladislav 0905953185 szibilla.ladislav@gmail.com 

21 HAAPO 
Atletická akadémia 
Podpoľanie Martin Kliment 0903405479 martin.kliment@hrinova.sk 

22 AKAZA Atletická akadémia Žilina Haas Karol 0910911727 atletikaza@gmail.com 

23 ZTSMT Atletický klub  ZTS Martin Zemko Pavol 0905546882 jan.gigac@centrum.sk 

24 BACUC Atletický klub Bacúch Nikel Norbert 0905616218 nikeln@azet.sk 

25 AKJHD Atletický klub Jahoda Miriam Löwingerová 0905807006 zsjahodnicka@gmail.com 

26 KRUPI Atletický klub Krupina Korčok Július 0908918121 julokorcok@gmail.com 

27 AKSTB Atletický klub Stará Bystrica Eva Kováčová   antwerpenn@azet.sk 

28 JOMAC Atletický klub ZZO Čadca Jánošík Jozef 0905740526 jomatour@jomatour.sk 

29 AKZEM Atletický klub Zemaňáci Mariana Andrášiková 0905140789 andmar789@szm.sk 

30 SZSLC 
Atletický klub pri SZŠ 
Lučenec Pálešová Mária 0907309755 bery61@gmail.com 

31 AOZIL Atletický oddiel Žilina Roman Coma 0905214982 roma74.roman@gmail.com 

32 ATLDC Atletika Dubnica nad Váhom Beláň Ľuboš 0907542180 lbelan19@gmail.com 

33 UNIZA 
Bedmintonový oddiel AC 
UNIZA Ladislav Koribský 0902111643 ladislav.koribsky@gmail.com 

34 MEKDK Bežecký klub Dolný Kubin Hrabal Miroslav 0908499183 runclubdk@gmail.com 

35 LYSPM 
Bežecký klub Lysá pod 
Makytou Róbert Janíček 0907603337 robertjanicek1@gmail.com 

36 BKSME 
Bežecký klub Spartak 
Medzev Imling Ján 0915444949 jan.imling@gmail.com 

37 BOSDC Boscovia Nová Dubnica Hanuliaková Eva 0907566835 
eva.hanuliakova@centrum.s
k 

38 BSKBB BŠK Banská Bystrica Tabak Matej 0903682256 matejtabak11@gmail.com 

39 CVCLM CVČ Liptovský Mikuláš Králik Roman 0911641241 dm@cvclm.edu.sk 

40 DAILA Detská atletika Ilava Ingrid Príbelszká 0918542991 pribszing@gmail.com 

41 HKPOB HK´ 95 Považská Bystrica Zlocha Ján 0905696874 hk95pby@gmail.com 

42 JOGDC 
Jogging klub Dubnica nad 
Váhom Bakyta Ján 0905302268 bakyt@post.sk 

43 JUNZV Junior Zvolen Ferianc Štefan   skola@1zszv.sk 

44 KKMCA 
Klub Kysuckého maratónu 
Čadca Pollák Milan 0905426307 info@kysuckymaraton.sk 

45 KBPSP 
Klub bež. a priat. športu 
Púchov Deneš Peter 0902 134871 pumappd@azet.sk 

46 MACLC MAC REDOX Lučenec Garaj Ján O915793827 marcokova.o@centrum.sk 

47 ZVLKM 
MKŠS-AK Kysucké Nové 
Mesto Slivka Milan   slivkamilan@gmail.com 

48 RAJEC Maratón klub Rajec Uhlárik Pavol 0903175665 pavol.uhlarik@gmail.com 

49 SNPZH MŠk Žiar nad Hronom Pajunk Adam 0917188772 adam.pajunkak@gmail.com 

50 OSADC 
OSA-Športová akadémia o.z 
Dubnica n/V Gazdík Adrián 

+421 903 567 
810 info@osaacademy.sk 

51 BZUCO OZ Bzučo Predajná Miroslava Virágová   m.virag.m@gmail.com 

52 MARBB OZ Mar. BB Team Banská Štrba Miroslav 0918555080 miro@marathonbb.com 
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Bystrica 

53 OPALC Opatovčan Lučenec Novodomský Michal 0918653202 m.novodomsky@gmail.com 

54 ROSRA Rosly klub Rajec Slyško Roman 0902820105 rosly@rosly.sk 

55 SAUZA 
Slov. asociácia ultramar. 
Žilina Michalík Marián 0904701612 42195.michalik@gmail.com 

56 NIZNA TJ A FbO Nižná nad Oravou Klimčík Marián 0915828645 riaditel@zsnizna.edu.sk 

57 KUBIN TJ Orava Dolný Kubín Lupák Jaroslav 0907830936 jaroslavlupak@gmail.com 

58 VETBB 
TJ Veterán klub Banská 
Bystrica Longauer Eduard   

longauerova.jarmila@gmail.c
om 

59 TUREC 
Turiec.run (o.z.), Turč. 
Teplice Ondrej Veselovský 0902188026 

veselovskyondrej@gmail.co
m 

60 ZPLUC Zdravie v pohybe Lučatín Vojník Marek 0914323738 zdravievpohybe@gmail.com 

61 ACHIL ŠK ACHILES Handlová Blaho Ľubomír 0905426592 l_blaho@azet.sk 

62 SKABS ŠK Atléti BS Banská Štiavnica Petro Róbert 0915815669 petrorobo@gmail.com 

63 BCFBB 
ŠK BCF Dukla Banská 
Bystrica Karova Erika 0917521121 bencik.r@zoznam.sk 

64 CVCBR ŠK CVČ Brusno Alexander Šabo 0902691463 kamilnosian@azet.sk 

65 COPLM 
ŠK Copy-Servis Liptovský 
Mikuláš Vladimír Porubiak   

copyservislm@copyservislm.
sk 

66 DUKBB ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica Štulajter Matúš 0911860076 stulajter@dukla.sk 

67 SKJZA ŠK Juventa Žilina Zrník Marian 0905315540 skjuventa.zilina@gmail.com 

68 MSKDC ŠK mesta  Dudince Nyárjas Július 0903720049 mududince@nextra.sk 

69 DONIV ŠPORTKLUB Dobrá Niva Žiga Andrej 
+4219086208
50 gavurky.trail@gmail.com 

70 SKBEL Športový klub  o.z. Beluša Novosad Anton 0907576685 novosad46@gmail.com 

71 SKPCA Športový klub polície Čadca Sventek Ladislav 0905964060 sventek@centrum.sk 

72 SKPZA Športový klub polície Žilina Cesnek Ľuboš 0915823357 cesnek@askpzilina.sk 

       

VsAZ -  Východoslovenský atletický zväz 

1 HACHU 1.Atletický klub Humenné Lučka Marek 0902890378 mareklucka@centrum.sk 

2 ABCHU ABC Humenné Martin Bercel 0949089163 abc.humenne@gmail.com 

3 ACMIC AC Michalovce Hirjak Vladimir 0904463086 
acmichalovce@podvihorlatsk
ymaraton.sk 

4 RUNPE AC Run is Fun Prešov Vlkovič Matúš 905931328 vlko81@gmail.com 

5 AKIRE AK  Iskra pri ZŠ Revúca Vavreková Jana 0949674668 vavrekovajana@gmail.com 

6 ELKEZ AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok Griglák Dušan 0904913046 akelankezm@azet.sk 

7 LOMNI 
AK Lomničan Tatranská 
Lomnica Šaranová Renata 908 429 989 zstatrlomnica@zoznam.sk 

8 MARRV AK Maratón Rožňava Kočtúch Miloš 0903609658 mikosport@stonline.sk 

9 AKSLE AK Slovan Levoča Pavol Petrovič 0905878408 aksle@post.sk 

10 SLAPO AK Slávia PU Prešov       sportjacos@gmail.com 

11 STUKE AK Slávia TU Košice Rusnáková Henrieta   rusnak@extel.sk 

12 STEPP AK Steeple Poprad Jozef Dubašák   mulder1000@azet.sk 

13 JAKUB 
AK pri ZŠ Chminianske 
Jakubovany Perečinská Juliana 0905829357 zschjakubovany@gmail.com 

14 AKTRE 
AK pri ZŠ Komenského 
Trebišov Ujhelyi Radoslav 0903655122 skola@zskomtv.edu.sk 

15 CMSNV 
AK pri ZŠ sv.Cyr.a Met. 
Spišská Nová Ves Drevená Mária 0905818613 orininzscam@gmail.com 

16 ZSHRO 
AK pri Zš Jura Hronca 
Rožňava Breuer Zoltán 0907921585 skola@zszakarpatskav.edu.sk 

17 AKDSL AKD sv.CaM Stará Ľubovňa Gladišová Viktória 0907673940 riaditel@zscmsl.sk 

18 TATRY AO Tatry Horný Smokovec Michalko Jaroslav 0904192445 aotatry@gmail.com 

19 AOSGK 
AO Športové gymnázium 
Košice Tatiana Švecová 0917622140 ppankuch@gmail.com 

20 ATUKE Akademik TU Košice Vovčko Vladislav 0918488871 akademik.atlet@tuke.sk 

21 ALKMO 
Atl.leg.klub Moldava nad 
Bodvou Pecze Norbert 0902289279 sport-atlet@azet.sk 

mailto:acmichalovce@podvihorlatskymaraton.sk
mailto:acmichalovce@podvihorlatskymaraton.sk
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22 AKTER Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa Zuzana Poklembová   peter.palko1@gmail.com 

23 ASVIT Atletický oddiel Svit Potočný Ladislav 0949363335 aosvit@post.sk 

24 ATLKE Atletika Košice o.z. Návesňák Stanislav 0903660221 info@atletikakosice.sk 

25 BAJPO Atletklub Bajkalská Slávka Dudinská 0911655377 bajkalskapo@gmail.com 

26 ATLBE 
Atletklub Bernoláčik Vranov 
n./Topľou Marek Cerula 0918830925 iondoestokova@gmail.com 

27 ASKSN 
AŠK Nad Medzou Spišská 
Nová Ves Benko Titus 0917619449 

juliansopko@zsnadmedzou.s
k 

28 AKSNV AŠK Slávia Spišská Nová Ves Ľudmila Strache   zslipova@pobox.sk 

29 BKPOP Bežecký klub Poprad Benda Martin 0905364170 martinbenda@zoznam.sk 

30 BKSTE Bežecký klub STEEL Košice Garčár Ján   peter.buc59@gmail.com 

31 BKSLU Bežecký klub Stará Lubovňa Dic Miroslav 0903-393167 mirodic@gmail.com 

32 BKSNV 
Bežíme pre radosť Spišská 
Nová Ves Vaľko Bohuslav   garcarova@gmail.com 

33 DFPRO DAŠ Fair Play Rožňava Mátyus Csaba 0908209157 
zsfabryhoroznava@gmail.co
m 

34 JMBBJ JM DEMOLEX BK Bardejov Mochnacky Jan   arbet.roman@gmail.com 

35 AKKJK KAC Jednota Košice Rusnák Jaroslav   rusnak@extel.sk 

36 LZSTL 
Levočské žihadlá Stará 
Ľubovňa Höger Peter 0911451401 zslevocskasl@gmail.com 

37 LIAPP Life Academy Poprad Fedorová Eva 0903626053 eva.ganovska@email.cz 

38 MBOST MBO Strážske Lipovský Vladislav 0905517610 vladolipo@azet.sk 

39 MTCVS MTC Vyšná Šebastová Butorac Dušan 0902948777 ivanasindleryova@gmail.com 

40 MARKE Maratónsky klub Košice Ján Sudzina 0911108061 info@kosicemarathon.com 

41 KEZMA MŠK   1895 Kežmarok Kormoš Filip 0903573071 kormos.filip@gmail.com 

42 MSKVV MŠK Vranov nad Topľou Kuba Ján   msk@vranov.sk 

43 OZZLT OZ rodičov pri ZŠ Zlata 2 Stanislav Székely 0918279151 zszlata2@gmail.com 

44 DALEV 
Občianske združenie 
TABATA Roman Gaduš 0908852610 gadus.roman@gmail.com 

45 JASBJ Partizán Bardejov Polák Martin 0911 186758 scerbik.juraj@zoznam.sk 

46 SOPKA SOPKA  Seňa Hudák Jozef 0918338414 sopka.sena@centrum.sk 

47 OBSKE TJ OBAL SERVIS Košice Bílek,PhD. Peter 0917626626 vmackal@sk.uss.com 

48 TASNV TJ Tatran Spišská Nová Ves Olejník Ján 0905409655 olejnikjan2@gmail.com 

49 TRIPP TRIKLUB Poprad Zuzana Szabóová 0907573623 triklub.poprad@gmail.com 

50 DSMOK ZŠ Dolný Smokovec Paliderová Miroslava 0904259237 zsdsmokovec@gmail.com 

51 ZSTRE ZŠ MR Štefánika Trebišov Zubková Jana 0907735332 riaditelka@zsmrstv.edu.sk 

52 ZSFRA ZŠ s MŠ Francisciho Poprad Daniela Kostúrová 0908999663 skola@zsfranpp.sk 

53 VLACH ZŠ s MŠ Vlachovo Ivana Kičurová 0908893639 zsvlachovo@centrum.sk 

54 SKCMI 
ŠK Comeni. pri IV.ZŠ 
Michalovce Tkáč Miloš 0905459849 skcmi@pobox.sk 

55 SAKHA Školský atletický klub Halič Radoslav Čičmanec 0907716412 
zuzanakresanekova@gmail.c
om 

56 SPVKE 
Šport pre všetkých 
Kežmarok Kormoš Filip 0903573071 kormos.filip@gmail.com 

57 KOMSK 
Športový klub KOMPAS 
Košice Martin Straka 0911642462 matotope@gmail.coM 

58 MISIA ŠŠAK Malá Ida Vojkovská Katarína   vojkovska@zsmida.edu.sk 

59 SSKBJ 
ŠŠK J.A.Komenského 
Bardejov 1 Kollárovič Zoran 0903514257 ssk.jak.bj@gmail.com 

60 JUNPO ŠŠK-Junior Prešov Hrabčáková Helena   helena-junpo@azet.sk 

       

ZsAZ - Západoslovenský atletický zväz 

1 ACMNR AC Maratón Nitra Mečiar Peter   meciar@gratisextra.sk 

2 ACSNR AC Stavbár Nitra Vašina Jozef 0907701083 vasina@slovakoptimal.sk 

3 ASKTT AK AŠK Slávia Trnava Vladimír Gubrický 
+4219052788
36 asktt@asktt.sk 

4 HOLIC AK Junior Holič Roučka Rudolf   ak.juniorholic@seznam.cz 

5 AKBUD AK OZ pre Budúcnosť dieťaťa Zsófia Zalaba 0908736595 adrian.armai@gmail.com 
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6 SLPAR AK Slniečko Partizanske Guniš Juraj  0905505113 gunisj@gmail.com 

7 TRCER AK Tretra Cerová Malichová Božena 0907264933 
bozenamalichova@gmail.co
m 

8 AKFSA 
AK pri KSŠ F.Fegyvernekiho 
Šahy Zuzana Pálffy 0911960403 palffyzsuzsa@gmail.com 

9 ZSMZM 
AK pri ZŠ Mojmírová Zlaté 
Moravce Striešková Viera   mojmirovazs@gmail.com 

10 BSJUR 
AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý 
Jur Ľubica Uhrová 0902578999 jan.dobias1@gmail.com 

11 SPAMY AO TJ Spartak Myjava Pavol Michalčík   
andrea.michalcikova.eliasova
@gmail.com 

12 ACNZA Atletický club Nové Zámky Štefan Straňovský 0905 593770 stranovsky@centrum.sk 

13 BOJNI Atletický klub Bojničky Šiška Ján   jan.siska@azet.sk 

14 AKLZM Atletický klub Zlaté Moravce Kozolková Darina 0915638521 info@atletikapredeti.sk 

15 AKTLM Atletický klub mesta Tlmače Miroslav Bátovský 0918719486 
miroslav.batovsky@gmail.co
m 

16 LOKSU Atletický klub Šurany Jozef Malík 0908467761 malik@atletikasvk.sk 

17 AOPKE Atletický oddiel Partizánske Jana Seidlová 0908706687 j.seidlova@imagination.sk 

18 ATLNM 
Atletika Nové Mesto nad 
Váhom Grajcarík Marek 0908715200 grajcarik@gmail.com 

19 ASKSK Atletika ŠK Skalica Zalubil Zdeněk 0911986284 zalubil@stonline.sk 

20 KLACA BK Pyxida Čierne Kľačany Páleník Emil   michal.caladik@centrum.sk 

21 BKZNR Bežecký klub Zobor Nitra Rybár Marián 0918809460 rybar0008@gmail.com 

22 BRCVC CVČ Brezová pod Bradlom Plačková Gabriela   plackova@brezova.sk 

23 DVPSA Deti v pohybe Šamorín Jozef Rončkevič 0911783589 ronckevic@gmail.com 

24 AKTLM Detský atletický klub Tlmače Barátová Helena 0918618021 zstlmace@imilsoft.sk 

25 FUNAT Funny athletics Piešťany Jozef Repčík 0905614225 jodulko@gmail.com 

26 GCPET 
Go Create Performance 
team Peter Špánitz 0915851449 gcp@go-create.sk 

27 JUCBM Junior club Borský Mikuláš Gašpárková Dana 0911523424 jan.dobias1@gmail.com 

28 SOKOL Klub Sokol  Sokolovce Gogolová Petronela 0908863991 skolasokolovce@gmail.com 

29 SKYCO Klub ZŠ Skýcov Skýcov Škodová Eva 0948509156 skolaskycov@gmail.com 

30 MEGDS 
Megy Sport s.r.o. Dunajská 
Streda Medgyesová Renata   

renatka.medgyesova@gmail.
com 

31 MSKBM Miestny ŠK Borský Mikuláš Malík Ondrej 0915711400 mskbm@azet.sk 

32 POHSE Pohybko Sereď Gombáriková Andrea 0903912044 riaditel@zsjfsered.sk 

33 ZSSST 
RZ pri ZŠ 4.sednice Tatrína 
Čachtice Martina Sulová 0918231781 martinasulova@pobox.sk 

34 DUSSA Slovan Duslo Šaľa František Tóth   toth@atletikasvk.sk 

35 SLATN 
Slávia šport. gymnázium 
Trenčín Peťovský Ivan   milansulety@gmail.com 

36 SOKSK Sokol Skalica Mikuš Marián   probit@centrum.sk 

37 MARCE 
Sysle z Marceľovej 
Marceľová Duka Róbert 0905691637 gendzsa@gmail.com 

38 DRUPY TJ Družba Piešťany Kubala Peter 0908789080 anusah@centrum.cz 

39 OLYGA TJ Olympia Galanta Tóth Ladislav 0918534969 gal.jozef@zoznam.sk 

40 DSALE VIETO DŠA Levice Krištof Tomáš 0907071562 kristoftomas@hotmail.com 

41 SAKOM ŠAK športový AK Komárno Haláková Alžbeta 0905365652 1katku@gmail.com 

42 ATOLE ŠK Atóm  Levice Kuriačková Mária 0903352674 kuriackovam@gmail.com 

43 SKJAB ŠK Jablonica Tomáš Zavadil 0905254313 botozav@gmail.com 

44 SKRNR ŠK pre radosť Trenčín Harangozó Dušan 0905253923 behy@sk-pre-radost.sk 

45 NRSOG ŠK ŠOG  Nitra Giraltoš Milan 0903150026 sksog.nitra@gmail.com 

46 SVAPE 
Športový atletický klub Elán 
Svätý Peter Mazan Marek 0905106208 marek.mazan@azet.sk 
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Všeobecné zásady nominácie pretekárov na súťaže IAAF a EA 
 
1.) Nominačný výkon musí byť dosiahnutý na pretekoch, ktoré sú v termínovej listine SAZ. 
2.) Nominačný výkon možno plniť aj na pretekoch v zahraničí, ktoré sú zaradené do termínovej 
listiny príslušného národného zväzu. 
3.) Na preteky v zahraničí musí pretekár spĺňať smernicu SAZ o štarte v zahraničí - žiadosť zaslaná 
písomnou formou z príslušného klubu, oddielu, alebo zmluvným manažérom SAZ / minimálne 1 
pracovný deň vopred do 12:00 na email: office@atletika.sk a kirnova@atletika.sk  
4.) V prípade, že atléti splnia limit IAAF, resp. EA (príp. IAAF, resp. EA nevypísala limity), ktorý má 
nižšiu úroveň ako limit SAZ môžu po schválení TK a VV SAZ štartovať na vlastné náklady. Finančnú 
čiastku určenú SAZ zložia na účet SAZ po nominácii (na základe vystaveného účtovného dokladu). 
V prípade, že sa pretekár umiestni do 12. miesta na ME , alebo do 16. miesta na MS, SAZ 
refunduje pretekárovi náklady na účasť.  Rovnako, ak na príslušných MS, resp. ME dosiahne limit 
SAZ. 
5.) Pretekár, ktorý splní limit SAZ, nemusí byť automaticky nominovaný na vrcholné podujatie. Pri 
nominácii budú brané do úvahy aj ďalšie kritéria – zdravotný stav, aktuálna výkonnosť, stabilnosť 
výkonov, dôležitosť pretekov, na ktorých pretekár splnil požadovaný limit, predpokladaná 
úspešnosť na danom podujatí, poradie v redukovaných tabuľkách, predchádzajúca úspešnosť na 
vrcholných podujatiach, dodržiavanie životosprávy, správanie sa v súlade s požiadavkami na 
reprezentanta (vzor pre mládež a spoločnosť, účasť na aktivitách SAZ a pod.). 
6.) Nominačný výkon  (limit)  musí byť dosiahnutý v termíne uvedenom pri nominačných 
kritériách na dané podujatie. 
8.) V prípade, že nominačný výkon (limit)  SAZ splnia viacerí atléti ako je maximálna kvóta IAAF 
resp. EA, je nominácia na vrcholné podujatie nasledovná (ak SAZ neurčil na dané podujatie iné 
kritérium nominácie): 
a) majster SR* 
b) ďalší atlét/atléti s najlepším výkonom v danom roku do uzávierky nominácie na dané podujatie 
c) v prípade pretrvávajúcej rovnosti výkonov ďalších pretekárov so splneným limitom, bude 
rozhodovať poradie z M-SR* (na vrcholné podujatie pocestuje(-ú) okrem majstra SR aj ďalší 
najlepší 
pretekár(-i) v poradí M-SR* - ktorých sa dotýka bod b) 
d) V prípade pretrvávajúcej zhody rozhoduje druhý (resp. tretí, štvrtý atď.) najlepší výkon 
dosiahnutý v čase plnenia limitov. 
*Poznámka: Pre každú vekovú kategóriu sú rozhodujúce M-SR vo vekovej kategórii, v ktorej sa 
koná vrcholné podujatie. 
Podmienkou napĺňania zámerov v tomto dokumente je napĺňanie rozpočtu SAZ pre rok 2019. 
 
Tréneri SAZ: 
Ústredný tréner + dospelí  a U23  
Martin Pupiš, email pupis@atletika.sk, t.č. 0903689368 a 0918122683 
 
Mládež 
Tréner U20 - Martin Illéš, email illes@atletika.sk, t.č. 0911638473 
Tréner U18 - Milan Laurenčík, email laurencik@atletika.sk , t.č. 0917536928  
Tréner U16 – Marek Lučka, email mareklucka@centrum.sk,  t.č. 0902 890378 
 
 

mailto:office@atletika.sk
mailto:kirnova@atletika.sk
mailto:pupis@atletikasvk.sk
mailto:illes@atletika.sk
mailto:laurencik@atletika.sk
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Reprezentační tréneri skupín disciplín 
Behy na dráhe - Marcel Lopuchovský, email marcel.lopuchovsky@gmail.com,  t.č.0918425114 
Behy mimo dráhy – Pavel Kováč, email kovacpsk@gmail.com, t.č. 0903828784 
Chôdza – Matej Spišiak, email spisiak@dukla.sk,   t.č. 0903472423 
Skoky – Radoslav Dubovský, email raddub@gmail.com, t.č. 0903627337 
Šprinty – Tomáš Benko, email benko@atletika.sk, t.č. 0918950100 
Vrhy a hody – Pavol Pankuch, email ppankuch@gmail.com, t.č. 0917270464 
 
 
Halové Majstrovstvá Európy (Glasgow – Škótsko /Veľká Británia)  
1.-3. marec 2019 
 
Limity: 

Disciplína Muži Ženy 

hala von U25* hala von U25* 

60 m: 6,78 10,35 (100 
m) 

6,81 7,42 11,30 (100 m) 7,45 

400 m:  47,40 46,40 47,90 53,90 52,75 54,20 

800 m:  1:49,20 1:47,20 1:49,80 2:05,00 2:02,75 2:06,00 

1500 m:  3:45,00 
(4:01,00 míľa) 

3:40,00 
(3:57,00 

míľa) 

3:47,00 4:18,00 
(4:36,00 míľa) 

4:13,00 
(4:32,00 míľa) 

4:19,5 

3000 m:  8:05,00 7:50,00 8:10,00 9:05,00 8:55,00 9:10,00 

60 m prekážky 7,88 13,70 (110 
m pr.) 

7,95 8,24 13,15 (100 m 
pr.) 

8,30 

Štafeta 4x400m:  výber EA výber EA 

výška: 226 224 190 187 

žrď:  565  550 450 430 

diaľka:  795 780 650 640 

trojskok:  16,50 16,30 13,85 13,70 

guľa:  20,15 19,80 17,10 16,80 

sedemboj/päťboj:                                  výber EA                                                     výber EA 

 
*S limitom SAZ môže byť pretekár vo veku do 25 rokov (rok narodenia 1994 a neskôr) navrhnutý 
do nominácie len v prípade, že v danej disciplíne nemá Slovensko limitára s dosiahnutým limitom 
EA. Účasť pretekára s limitom SAZ podlieha schváleniu technického delegáta ME. 
Plnenie limitov: 1.1.2018 -17.2.2019 
Návrh nominácie: 18.2.2019 
 
 
Európsky pohár vo vrhoch (Šamorín)  
9.-10.3.2019   
Plnenie limitov:  1.1.2018 -17.2.2019 
Návrh nominácie: 18.2.2019 
 
 

mailto:marcel.lopuchovsky@gmail.com
mailto:kovacpsk@gmail.com
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mailto:raddub@gmail.com
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Svetové štafety (Yokohama – Japonsko) 
11.-12.5.2019 
Limity: 
 4x100 m 4x400 m 

Muži 39,10 3:05,00 

Ženy 44,20 3:34,70 

Plnenie limitov: 1.1.2018 – 31.3.2019 
Návrh nominácie: 31.3.2019 
 
Doplňujúce kritériá pre účasť ženskej štafety 4x400 m:  
voľná karta: Bezeková, Putalová, 3., 4. - členky štafety: najlepšia na M-SR okrem Putalovej, Bezekovej; 
najrýchlejšia okrem Putalovej, Bezekovej a najlepšej na M-SR náhradníčka: najrýchlejšia okrem hore 
uvedených v období 1.1.2019 - 3.3.2019. 
 
Európsky pohár v chôdzi (Alytus  – Litva)  
19.5. 2019 
Plnenie limitov: 1.1.2019 – 28.4.2019 
Návrh nominácie: 28.4.2019 
Doplňujúce kritériá:  
V prípad, že budú viac ako 3 limitári, bude rozhodovať lepší výkon dosiahnutý do 28.4.2019 
Výkony na 50 km platia od 7.8.2018. 

 
 
 
 
 
 

 
Európsky pohár 10 000 m (Londýn – Anglicko/Veľká Británia)  
6.7.2019 
 
Limity: 
  10 000 m 

Muži 29:30,00 

Ženy 34:30,00 

Plnenie limitov: 1.1.2018.- 15.6.2019 
Návrh nominácie: 16.6.2019 
Kandidáti účasti :  Sahajda 
 
 
Európske hry (Minsk – Bielorusko)  
 atletika 23.-28.6.2019 
Disciplína:  
Muži: 100 m, 110 m pr., skok do výšky,  
Ženy: 100 m, 100 m pr., hod oštepom, skok do diaľky  
Mix: štafeta 4x400 m (2 muži, 2 ženy) 
                       Stíhacie štafeta  (800 m muž, 600 m žena, 400 m muž, 200 m žena) 
 
Nominačné kritériá: pretekár s najlepším výkonom v období 1.1.2018-15.3.2019 

 Muži Muži U23 Ženy Ženy U23 Juniori Juniorky 

10 km -  - - - 46:30 53:30 

20 km 1:27:00 1:30:00 1:39:00 1:48:00 - - 

50 km 4:10:00 - 4:40:00 - - - 



ATLETICKÉ SÚŤAŽE 2019 

 111 

 
 
Európsky pohár vo viacboji (Ribeira Brava– Portugalsko)  
6.-7.7.2019 
 Muži Ženy 

Desaťboj 7000  

Sedemboj  5500 

Plnenie limitov:     1.1.2018 - 25.6.2019  
Návrh nominácie:    do 26.6.2019  
 
 
 
Majstrovstvá Európy v behu do vrchu, (Zermatt- Švajčiarsko) 
7.7.2019 
Voľná karta Silvia Schwaiger, ostatní len v prípade splnenia výkonov na dráhe do 15.6.2019 : 
Nominačné limity (platia len výkony na dráhe):  
Juniori 5000 m 15:00,00 min, 10 000 m 32:15,00 min, hala 3000 m 8:40,00 min 
Juniorky 3000 m 10:10,00 min., 5000 m 17:45,00 min 
Muži  5000 m 14:10,00 min, 10 000 m 29:30,00 min  
Ženy  5000 m 16:20,00 min, 10 000 m 34:45,00 min 
 
 
MS v behu do vrchu, (Villa La Angostura -Argentína)  
15.11.2019 
nezúčastňujeme sa  

MS v behu do vrchu LONG distance, (Villa La Angostura -Argentína)  
15.11.2019 
nezúčastňujeme sa  
 
 
Majstrovstvá Európy do 23 rokov (Gävle – Švédsko)  
11. – 14.7. 2019 
 
Limity: 

Disciplína Muži Ženy 

100 m 10,50 11,90 

200 m 21,50 24,45 

400 m 47,85 55,00 

800 m 1:49,00 2:09,00 

1500 m 3:46,00 4:27,00 

5000 m 14:15,00 16:40,00 

10 000 m 30:15,00 36:15,00 

3000 m prek. 9:10,00 10:35,00 

110 m/100m 
prek. 

14,55 14,10 
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400 m prek. 52,50 60,75 

20 km chôdza 1:28:00 1:47:00 

4x100 m  

4x400 m  

skok do výšky 215 179 

skok o žrdi 520 405 

skok do diaľky 760 620 

trojskok 15,50 12,80 

vrh guľou 17,50 14,30 

hod diskom 54,00 48,50 

hod kladivom 65,00 62,00 

hod oštepom 72,00 51,00 

viacboj 7300 5400 

 
Plnenie limitov: 1.1.2019 – 30.6.2019* 
Návrh nominácie: 1.7.2019 
*ak pretekár nedosiahol limit v roku 2019 a dosiahol limit len v roku 2018, môže sa zúčastniť na 
vlastné náklady 

 
 
Majstrovstvá Európy  juniorov (Boras – Švedsko) 
18. – 21.7.2019  
 
Limity: 

Juniori 

Disciplína 

Juniorky 

EA SAZ EA SAZ 

10.70 10.60 100 m 11.90 11.80 

21.70 21.50 200 m 24.30 24.10 

48.15 47.90 400 m 55.90 55.25 

1:50.50 1:49.50 800 m 2:10.00 2:09.30 

3:50.00 3:49.00 1500 m 4:28.00 4:26.00 

  3000 m 9:52.50 9:50.00 

14:45.00 14:40.00 5000 m 17:15.00 17:10.00 

31:30.00 31:20.00 10 000 m   

9:15.00 9:13.00 3000 m prek. 10:45.00 10:40.00 

  100 m prek. 14.15 14.00 

14.25 
/0.995m/ 14.10 110 m prek.   

53.80 53.25 400 m prek. 61.40 60.70 

46:00.00 44:00.00 10 000 m chôdza 51:00.00 49:30.00 

bez limitu 40.50 4 x 100 štafety bez limitu 45.50 

bez limitu 3:12.00 4 x 400 štafety bez limitu 3:42.00 

  sedemboj 5250 5350 
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7100 / J / 7200 / J / desaťboj   

2.12 2.14 skok do výšky 1.79 181 

5.10 5.20 skok o žrdi 4.00 405 

7.40 750 skok do diaľky 6.10 620 

15.05 15.25 trojskok 12.65 12.80 

17.75 /6kg/ 18.00 vrh guľou 14.00 14.35 

54.00 
/1.75kg/ 55.20 hod diskom 47.50 49.00 

66.00 /6kg/ 67.50 hod kladivom 57.00 58.00 

67.50 68.50 hod oštepom 48.00 50.00 

 
Podmienka účasti: splnenie limitu SAZ v čase od 1.1.2018 do 30.6.2019 
Nominácia: 1.7.2019 
V prípade, že limit EA splnia viac ako 2 atléti, je nominácia na MEJ nasledovná: 
1. atléti, ktorí splnili limit SAZ. 
2. majster SR. 
3. najlepší výkon do 30.6. 2019.  
 
V prípade splnenia limitu EA si pretekár hradí spoluúčasť vo výške maximálne 400 €. Pretekári, 
ktorí splnili limit v roku 2018, ale v roku 2019 ho nepotvrdili, môžu byť na ME nominovaní, avšak 
s podmienkou, že si uhradia všetky náklady súvisiace s účasťou na ME. Finančnú čiastku určenú 
SAZ zložia účastníci na účet SAZ po nominácii. V prípade, že sa pretekár umiestni do 12. miesta na 
MEJ, SAZ vráti pretekárovi náklady na účasť. Rovnako, ak na MEJ dosiahne limit SAZ. 
Do štafiet budú nominovaní pretekári, ktorí boli členmi štafety, ktorá splnila vypísaný limit. 
Možná je aj nominácia náhradníka, ktorého určí tréner zodpovedný za danú štafetu 
s prihliadnutím na výkonnosť pretekárov v roku 2018 a 2019. Taktiež je možná nominácia štafety 
pokiaľ 3 pretekári splnia limit v individuálnej disciplíne pričom ďalší pretekár a náhradník bude 
navrhnutý trénerom zodpovedným za danú štafetu na základe výkonnosti v roku 2018 a 2019.  
Všetkým potencionálnym účastníkom daného podujatia doporučujeme absolvovať edukačný 
program“ I run clean“ v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko túto povinnosť majú všetci 
účastníci MEU20.  
 
 
Európsky  olympijský festival mládeže / EYOF (Baku - Azerbajdžan)             
 20.7. - 28.7.2019  
 
 
Limity:                                                                                   

Dorastenci 

Disciplína 

Dorastenky 

„B“ „A“ „A“ „B“ 

11.10 10.95 100 m 12.25 12.35 

22.55 22.25 200 m 24.95 25.25 

49.75 49.25 400 m 57.00 57.50 

1:56.00 1:54.00 800 m 2:13.00 2:15.00 

4:02.00 3:59.00 1500 m 4:40.00 4:43.00 

8:35.00 8:30.00 3000 m 9:45.00 9:50.00 

14.60 14.25(0,914) 110/100 m prek. 14,15 14.40(0,762) 
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56.20 55.40(0,838) 400 m prek. 62.60 63.50(0,762) 

6:10.00 6:04.00 2000 m prek. 7:10.00 7:20.00 

48:30.00 
47:00.00 

10 000/5 000 m 
chôdza 25:30 

26:00 

Bez  Medley Relay  Bez 

- - Sedemboj 5 100 5 000 

6 100 6 200 Desaťboj - - 

2.00 2.03 skok do výšky 1.76 1.73 

4.55 4.65 skok o žrdi 3.70 3.60 

6.90 7.05 skok do diaľky 5.90 5.80 

14.20 14.40 Trojskok 12.25 12.00 

17.00 17.40 (5kg) vrh guľou 14.45 14.00(3kg) 

53.00 55.00 (1.5kg) hod diskom 41.50 40.00(1kg) 

61.50 63.50 (5kg) hod kladivom 57.00 55.00(3kg) 

62.00 63.50 (700g) hod oštepom 47.00 45.00(500g) 

 
Podmienka účasti: splnenie limitu SAZ v čase od 1.1.2019 do 30.6.2019.  
Kategória: ročníky narodenia  2002, 2003 

Kritéria: na jednu disciplínu môže byť nominovaný len jeden pretekár. Pretekár môže štartovať v 
dvoch disciplínach a v štafete. V prípade viacnásobného splnenia limitu jedným pretekárom 
v príbuzných disciplínach a zároveň ak splnia limit ďalší pretekári, budú nominovaní viacerí 
pretekári.  
 
 
Predbežná nominácia: 19.6.2019 Long list s menami všetkých možných kandidátov účasti.  
Definitívna nominácia: 30.6.2019  ( podlieha schváleniu VV SOV) 
V prípade ak limit SAZ splní viac pretekárov ako je kvóta budú mať pretekári so splneným „A“ 
limitom prednosť a ďalšie poradie pretekárov s „B“ limitom určí lepšia výkonnosť blížiaca sa k „A“ 
limitu.  

Nominácia štafety: Pokiaľ 3 pretekári splna limit v individuálnej disciplíne, pričom ďalší pretekár a 
náhradník bude navrhnutý trénerom zodpovedným za danú štafetu na základe výkonnosti  v roku  
2018 a  2019.  
 
Splnenie limitu nezaručuje automatickú účasť na podujatí.  
Predbežné kvóty pre atletiku sú 7 chlapcov a 7 dievčat. ( podlieha schváleniu VV SOV) 
Všetkým potencionálnym účastníkom daného podujatia doporučujeme absolvovať edukačný 
program“ I run clean“ v dostatočnom časovom predstihu.  

 
 
Majstrovstvá Európy družstiev  (Sandnes– Nórsko)  
9. – 11.8.2019 
Nominačné kritériá: pretekár s najlepším výkonom v období 1.1.2019 - 28.7.2019 
Návrh nominácie:  29.7.2019 
 
 
 

    

Majstrovstvá sveta v atletike (Doha – Katar) 
28.9.-7.10.2019  
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Limity: 

Disciplína Muži Ženy 

100 m 10,10 11,24 

200 m 20,40 23,02 

400 m 45,30 51,80 

800 m 1:45,80 2:00,60 

1500 m (míľa) 3:36,00 (3:53,10) 4:06,50 (4:25,20) 

5000 m 13:22,50 15:22,00 

10 000 m 27:40,00 31:50,00 

Maratón 2:16:00 2:37:00 

3000 m prek. 8:29,00 9:40,00 

110 m/100m prek. 13,46 12,98 

400 m prek. 49,30 56,00 

20 km chôdza 1:22:30 1:33:30 

50 km chôdza 3:59:00 4:30:00 

4x100 m Výber IAAF 

4x400 m 

skok do výšky 230 194 

skok o žrdi 571 456 

skok do diaľky 817 672 

Trojskok 16,95 14,20 

vrh guľou 20,70 18,00 

hod diskom 65,00 61,20 

hod kladivom 76,00 71,00 

hod oštepom 83,00 61,50 

Viacboj 10-boj/7-
boj 

8200 6300 

 
Plnenie limitov: 7.9.2018 – 6.9.2019 (beh 10 000 m, chôdza, maratón, viacboje od 7.3.2018) 
Návrh nominácie: 7.9.2019 
 
 
Svetová univerziáda – (Neapol – Taliansko)  
3.7.-14.8.2019/ atletika - 8.-13.7.2019 
Limity SAZ: 
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Plnenie limitov: 1.1.2019-15.6.2019 (ak inak neurčí SAUŠ) 
Návrh nominácie: 16.6.2019 (ak inak neurčí SAUŠ) 
 
 
 
Majstrovstvá Európy v krose, (Lisabon -Portugalsko) 
8.12.2019 
Nominačné limity (platia len výkony na dráhe):  
Dorastenci  3000 m  9:00,00 min  
Dorastenky 3000 m 10:20,00 min 
Juniori 5000 m 15:00,00 min, 10 000 m 32:15,00 min, hala 3000 m 8:40,00 min 
Juniorky 3000 m 10:10,00 min., 5000 m 17:45,00 min 
U23  muži 5000 m 14:40,00 min ,  10 000 m 31:10,00 min 
U23 ženy 5000 m 17:10,00 min, 10 000m 37:30,00 min   
Muži  5000 m 14:10,00 min, 10 000 m 29:30,00 min  
Ženy  5000 m 16:20,00 min, 10 000 m 34:45,00 min 
Plnenie limitov: 1.1.2019 – 10.11.2019 
Návrh nominácie: 11.11.2019 
 

 
Muži Ženy 

100 m 10,46 11,54 

200 m 20,94 23,60 

400 m 46,55 53,10 

800 m 1:47,50 2:03,00 

1 500 m 3:44,00 4:14,00 

5 000 m 14:00,0 15:50,0 

10 000 m 29:30,00 34:30,0 

polmaratón 1:07:30 1:18:30 

3 000 m pr. 8:48,00 10:10,00 

110/100 m prek. 13,90 13,35 

400 m prek. 50,70 57,50 

Výška 225 188 

Žrď 540 425 

Diaľka 780 650 

Trojskok 16,45 13,30 

Guľa 19,00 16,10 

Disk 60,00 54,00 

Oštep 75,00 55,50 

Kladivo 70,00 66,00 

10-boj 7 600 
 

7-boj 
 

5 700 

20 km chôdza 1:26:00 1:36:00 
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Pokyny Komisie rozhodcov SAZ pre činnosť rozhodcov atletiky v roku 

2019 
 

Komisia rozhodcov SAZ (ďalej len „KR SAZ“) vydáva túto prílohu pre lepšiu informovanosť 
atletických oddielov a rozhodcov atletiky. Materiály, ktoré obsahuje táto príloha, majú celoročnú 
platnosť a sú záväzné pre atletické oddiely i pre rozhodcov atletiky. 
 
Zásady delegovania rozhodcov na rok 2019 
 

Na základe dohody ŠTK SAZ a KR SAZ bola v súlade s Pravidlami atletických súťaží IAAF 
(ďalej len „pravidlá atletiky“) na všetkých M-SR, pretekoch pod patronátom IAAF, EA 
a medzištátnych stretnutiach, na pretekoch zaradených do súťaže Atletická liga ako aj ostatných 
pretekoch uvedených v termínovej listine SAZ v roku 2019 zavedená funkcia manažér pretekov 
a funkcia vedúci rozhodca. Jeden z delegovaných vedúcich rozhodcov bude podľa rozhodnutia KR 
SAZ na pretekoch vykonávať súčasne aj funkciu inštruktor rozhodcov. Ak sa delegovaný vedúci 
rozhodca nedostaví na preteky, a manažér pretekov (riaditeľ pretekov) namiesto neho neurčí 
náhradníka, všetky právomoci vedúceho rozhodcu preberajú vrchníci jednotlivých disciplín. 
 
Manažér pretekov (pravidlo atletiky č.122) je počas pretekov priamo zodpovedný za správny 
priebeh pretekov a podliehajú mu všetci funkcionári pretekov. Určuje ho organizačný výbor 
pretekov pred začiatkom pretekov. Úzko spolupracuje s organizačným výborom pretekov 
a s Výkonným výborom SAZ pri príprave pretekov. Kontroluje, či sa dostavili všetci delegovaní 
a pozvaní funkcionári, ak treba určuje náhradníkov. Podľa svojho uváženia je oprávnený odvolať 
ktoréhokoľvek funkcionára pretekov, ktorý by nedodržiaval pravidlá, smernice a pokyny. 
V spolupráci s hlavným usporiadateľom dbá, aby sa na ploche štadióna zdržiavali len oprávnené 
osoby. Osobne alebo prostredníctvom svojich asistentov zabezpečuje zmluvné vzťahy a finančné 
vysporiadanie pretekov. 
Ak nie je určený manažér pretekov, jeho náplň práce je povinný vykonávať riaditeľ pretekov 
(pravidlo atletiky č.121). 
 
Vedúci rozhodcovia (pravidlo atletiky č.125) sú delegovaní KR SAZ. 
Jeden vedúci rozhodca (spravidla z usporiadajúceho atletického klubu) zodpovedá 
v organizačnom výbore pretekov za zabezpečenie pretekov po rozhodcovskej stránke a za 
kontrolu pripravenosti jednotlivých sektorov. Pred začiatkom pretekov vedie poradu rozhodcov 
a pripravuje rozdelenie ostatných vedúcich rozhodcov, vrchníkov jednotlivých disciplín 
a ostatných rozhodcov. Spravidla jeden z vedúcich rozhodcov je zodpovedný za bežecké súťaže 
(na štadióne, resp. mimo štadióna) a minimálne dvaja vedúci rozhodcovia sú zodpovední za 
technické disciplíny – u technických disciplín by jeden vedúci rozhodca mal súčasne dohliadať 
max. na dve disciplíny, pokiaľ sú sektory blízko seba. 
Vedúci rozhodcovia majú najmä tieto práva a povinnosti: 

• vedúci rozhodca dbá na dodržiavanie pravidiel (a príslušných technických predpisov 
súťaží) a rozhoduje o všetkých situáciách, ktoré vzniknú počas súťaží (vrátane tých, 
ktoré vzniknú v priestore na rozcvičovanie, vo zvolávateľni a po ukončení súťaže, vrátane 
slávnostného ceremoniálu vyhlasovania víťazov) a ktoré neriešia priamo pravidlá atletiky 
(ani príslušné technické predpisy), 
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• vedúci rozhodca pre súťaže na atletickej trati na štadióne a vedúci rozhodca pre súťaže na 
štadióne a mimo štadióna môže rozhodnúť o poradí v pretekoch len vtedy, keď príslušní 
rozhodcovia v cieli nie sú schopní rozhodnúť sami, 

• príslušný vedúci rozhodca pre behy je oprávnený rozhodnúť o akýchkoľvek skutočnostiach 
týkajúcich sa štartov, ak nesúhlasí s rozhodnutím členov štartérskej skupiny. To sa však 
netýka prípadov, keď ide o zjavný chybný štart označený štartovacím informačným 
systémom, schváleným IAAF okrem prípadu, keď vedúci rozhodca pre súťaže na atletickej 
trati na štadióne z akéhokoľvek dôvodu rozhodne, že údaje tohto informačného systému sú 
zjavne nepresné, 

• vedúci rozhodca pre súťaže na atletickej trati na štadióne a vedúci rozhodca pre súťaže 
mimo štadióna nemajú oprávnenie zasahovať do záležitostí, ktoré patria do právomoci 
vrchníka chodeckých súťaží, 

• vedúci rozhodca nepôsobí ako rozhodca alebo úsekový rozhodca, ale môže konať 
a rozhodovať podľa pravidiel na základe vlastného pozorovania, 

• vedúci rozhodca zvolávateľne má právomoc rozhodnúť o disciplinárnych priestupkoch 
pretekárov od času, kedy sú v priestore na rozcvičovanie až po ich príchod do sektoru 
pretekov. Vo všetkých prípadoch má právomoc rozhodnúť o disciplinárnych priestupkoch 
pretekárov vedúci rozhodca tej disciplíny, v ktorej pretekár štartuje alebo štartoval, 

• vedúci rozhodca štartov je vedúci rozhodca súťaží na dráhe poverený dohľadom nad 
štartom, 

• vedúci rozhodca zodpovedá za kontrolu všetkých konečných výsledkov svojej skupiny 
disciplín a rieši prípadné sporné otázky. Ihneď po skončení každej disciplíny musí byť jej 
zápis úplne vyplnený, podpísaný príslušným vedúcim rozhodcom a odovzdaný sekretárovi 
súťaží (vedúcemu kancelárie pretekov). Napomenutia (varovania) a vylúčenia zo súťaže, 
musia byť oznámené sekretárovi súťaží a ostatným vedúcim rozhodcom. Je zodpovedný 
za to, že v zápisoch jeho skupiny disciplín budú uvedené najmä nasledovné skutočnosti: 

➢ pri všetkých diskvalifikáciách (pravidlo atletiky č.145) uvedenie, pre porušenie 
ktorého pravidla bol pretekár diskvalifikovaný (vyznačí sa DQ – číslo pravidla / 
odsek – napr. DQ – 162/7), 

➢ všetky napomenutia (udelenia žltej karty) a vylúčenia (udelenia červenej karty), 
➢ dosiahnuté rekordné výkony. 

• vedúci rozhodca preveruje a skontroluje pred súťažou rozhodcov pre meranie vzdialeností 
pomocou prístrojov a systém merania, pred začiatkom súťaží sa stretne s technickými 
pracovníkmi a oboznámi sa s príslušným zariadením, skontroluje umiestnenie meracích 
prístrojov, pričom rešpektuje technické požiadavky technických pracovníkov. 
Na zabezpečenie správnej činnosti zariadenia vykoná v spolupráci s rozhodcami kontrolné 
porovnávacie merania meracím prístrojom a certifikovaným kalibrovaným oceľovým 
pásmom. Tieto porovnávacie merania sa vykonajú pred i po súťaži, výsledok kontrolného 
merania musí byť uvedený v zápise disciplíny a musí byť podpísaný všetkými zúčastnenými. 
Počas súťaže má celkový dohľad nad meraním, 

• príslušný vedúci rozhodca rozhoduje o prípadných ústnych protestoch alebo námietkach, 
ktoré sa týkajú priebehu súťaže, vrátane všetkých problémov týkajúcich sa zvolávateľne, 

• má právo napomenúť alebo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek atléta pre nešportové alebo 
nevhodné správanie alebo podľa P 162.5. Napomenutie (varovanie) má byť dané atlétovi 
ukázaním žltej karty, vylúčenie ukázaním červenej karty. Napomenutia (varovania) a 
vylúčenia z pretekov musia byť uvedené v zápise (výsledkovej listine) pretekov. Ak vedúci 
rozhodca považuje trest vyplývajúci z vylúčenia priamo v súťaži za dostatočný, uvedie to v 
zápise. Všetkými ostatnými vylúčeniami (ČK) sa bude zaoberať Disciplinárna komisia SAZ. 
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Disciplinárne konanie môže byť vyvolané i na základe správy vedúceho rozhodca – 
inštruktora rozhodcov, 

• ak podľa mienky vedúceho rozhodcu nastanú počas súťaže také okolnosti, že je v záujme 
spravodlivosti, aby sa súťaž, alebo ktorákoľvek časť súťaže v niektorej disciplíne opakovala, 
má právo vyhlásiť takú súťaž za neplatnú. Táto súťaž sa opakuje v ten istý deň, alebo neskôr 
pri inej príležitosti podľa jeho rozhodnutia, 

• vedúci rozhodca pre viacboje riadi súťaž vo viacbojoch. V jeho právomoci je zasahovať 
do riadenia jednotlivých disciplín viacboja, 

• vedúci rozhodca, v ktorého skupine disciplín bol vyrovnaný alebo zlepšený rekord, 
je zodpovedný za správne vypísanie rekordného protokolu, 

• vedúci rozhodcovia zo svojej činnosti napíšu krátke správy, a po skončení pretekov ich 
odovzdajú vedúcemu rozhodcovi, ktorý súčasne vykonáva funkciu inštruktora rozhodcov, 

• vedúci rozhodca, ktorý súčasne vykonáva funkciu inštruktora rozhodcov, 
je povinný spracovať „Správu vedúceho rozhodcu – inštruktora rozhodcov“, a zaslať ju 
do 7 dní od konania pretekov na adresu JUDr. Peter Filo, Dubová 929/6, 018 51 Nová 
Dubnica, e-mail: filo@atletikasvk.sk  

• vedúci rozhodca, ktorý zodpovedá v organizačnom výbore pretekov za zabezpečenie 
pretekov po rozhodcovskej stránke, je povinný v spolupráci s hlavným zapisovateľom 
pretekov (sekretárom súťaží) spracovať tlačivo „Záverečný protokol atletických pretekov“. 
Vzor tlačiva „Záverečný protokol atletických pretekov“ je uvedený na internetovej stránke 
SAZ. Uvedené tlačivo sa po skončení pretekov vypisuje dvojmo, po kompletnom vyplnení 
a podpísaní ho vedúci rozhodca zasiela do 7 dní od konania pretekov na adresu JUDr. Peter 
Filo, Dubová 929/6, 018 51 Nová Dubnica, e-mail: filo@atletikasvk.sk, jedno vyhotovenie 
zostáva usporiadateľovi pretekov. 

 
Všetci rozhodcovia delegovaní KR SAZ do funkcií vedúcich rozhodcov a inštruktorov rozhodcov 
budú na začiatku sezóny oboznámení s delegačnou listinou KR SAZ, a to jej zverejnením 
na internetovej stránke SAZ. 
 
Oddiely, ktoré sú usporiadateľmi pretekov, sú povinné najneskôr dva týždne pred pretekmi 
zaslať pozvánky všetkým delegovaným rozhodcom. 
 
V pozvánke musí byť uvedené najmä nasledovné údaje: 

• presný dátum pretekov, 

• hodina začiatku pretekov, 

• miesto a čas porady rozhodcov pred pretekmi. 
 

Usporiadajúci oddiel je povinný všetky doklady podľa smernice SAZ o slovenských 
rekordoch v zmysle uvedenej smernice zaslať do 7 dní od konania pretekov na adresu: 
 

• Ing. Marián Kalabus, Dolný Kalník 28, 038 02 Dražkovce 
 resp. na Sekretariát SAZ, Bajkalská 7/A, 831 04 Bratislava 
 

Ak sa na preteky nedostaví niektorý z delegovaných vedúcich rozhodcov, jeho náhradníka 
určuje manažér pretekov (ak na pretekoch nie je určený, tak riaditeľ pretekov) po dohode 
s vedúcim rozhodcom, ktorý zodpovedá v organizačnom výbore pretekov za zabezpečenie 
pretekov po rozhodcovskej stránke. Spravidla bude potom funkciu vedúceho rozhodcu vykonávať 
niektorý z rozhodcov, ktorý mal zastávať funkciu vrchníka disciplíny. 

mailto:filo@atletikasvk.sk
mailto:filo@atletikasvk.sk
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Inštruktor rozhodcov na atletickej súťaži, na ktorú bol delegovaný, vykonáva súčasne 
funkciu vedúceho rozhodcu. Pri nedostavení sa inštruktora rozhodcov na preteky, keď je 
na pretekoch prítomný niektorý rozhodca zo Zoznamu inštruktorov rozhodcov, vyzve ho manažér 
pretekov (ak na pretekoch nie je určený, tak riaditeľ pretekov), resp. vedúci rozhodca, 
ktorý zodpovedá v organizačnom výbore pretekov za zabezpečenie pretekov po rozhodcovskej 
stránke, aby zastával túto funkciu. 

Osoba, ktorá bola delegovaná ako vedúci rozhodca, resp. ako inštruktor rozhodcov, 
nesmie na pretekoch vykonávať inú rozhodcovskú funkciu (s výnimkou funkcie rozhodca chôdze), 
ani inú funkciu, pre plnenie ktorej nie je možné plne sa venovať jeho rozhodcovskej činnosti 
(napr. funkciu riaditeľ pretekov, manažér pretekov, technický riaditeľ, hlásateľ, lekár pretekov). 
Inštruktor rozhodcov môže okrem funkcie rozhodca chôdze zastávať aj funkciu vedúci rozhodca. 
 

Takto dodatočne na pretekoch určené osoby, vedúci rozhodca alebo inštruktor rozhodcov, 
majú vo svojich funkciách plné práva a povinnosti. 
 
Protesty 
 

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, 
sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po úradnom 
vyhlásení výsledkov danej disciplíny (pravidlo atletických súťaží IAAF č.146 ods.2 a 3). 
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí podať jury písomne 
do 30 minút od oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho 
rozhodcu, alebo od oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok 
nebol zmenený (pravidlo atletických súťaží IAAF č.146 ods.6). 
Odvolanie musí byť pri M-SR a pri ostatných pretekoch v termínovej listine SAZ doložené vkladom 
vo výške 10 Eur. 
 

Na každých pretekoch pred ich začiatkom musí byť vytvorená jury. Tvoria ju nasledovní 
funkcionári pretekov: 

• technický delegát (resp. riadiaci súťaže) určený Športovo – technickou komisiou SAZ, 

• inštruktor rozhodcov určený Komisiou rozhodcov SAZ, 

• vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste 
podľa pravidla atletických súťaží IAAF č.146. V takom prípade je členom jury niektorý 
z ostatných vedúcich rozhodcov. 

 

 Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný, doplní resp. určí zloženie jury 
manažér pretekov (ak na pretekoch nie je určený, tak riaditeľ pretekov). Pri zložení jury treba 
dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej 
úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla 
atletických súťaží IAAF č.146 a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov. 
 Jury rieši všetky protesty podľa pravidla atletických súťaží IAAF č.146. Protest musím byť 
formulovaný jednoznačne s uvedením pravidla, ktoré bolo pri súťaži porušené. Jury sa k riešeniu 
protestu zíde v najskoršom možnom čase a jej rozhodnutie je konečné. 

V prípade, že protest podávajúce osoby majú k rozhodnutiu jury pripomienky, oznámia to 
na KR SAZ, ktorá k tomuto oznámeniu zaujme stanovisko. Závery tohto stanoviska nemajú vplyv 
na konečné rozhodnutie jury. Vedúci rozhodca, ktorý na pretekoch vykoná súčasne aj funkciu 
inštruktor rozhodcov, ku svojej správe priloží kópiu protestu spolu s vyjadrením jury. 
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Komisia rozhodcov SAZ (ďalej len „KR SAZ“) vydáva túto prílohu pre lepšiu informovanosť 
atletických oddielov a rozhodcov atletiky. Materiály, ktoré obsahuje táto príloha, majú celoročnú 
platnosť a sú záväzné pre atletické oddiely i pre rozhodcov atletiky. 

Správa vedúceho rozhodcu – inštruktora rozhodcov 
 
Správa vedúceho rozhodcu, ktorý na pretekoch vykonáva súčasne funkciu inštruktora rozhodcov, 
pozostáva pre rok 2019 z nasledovných častí: 
A./ Základné identifikačné údaje pretekov (názov, dátum, miesto, usporiadateľ). 
B./ Údaje o rozhodcoch: 

1. mená rozhodcov v hlavných funkciách (vedúci rozhodcovia, vrchníci, štartéri,...) 
2. početné zloženie komisií, 
3. celkový počet rozhodcov zapojených do rozhodovania (z toho laici), 
4. zoznam delegovaných rozhodcov, ktorí sa ospravedlnili, 
5. zoznam delegovaných rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili bez ospravedlnenia, 
6. zoznam hlavných funkcionárov pretekov (riaditeľ, manažér pretekov, technický 

riaditeľ, vedúci kancelárie pretekov, hlavný usporiadateľ, zdravotnícka služba, hlásateľ) 
C./ Údaje o sektoroch a vybavenosti sektorov: 

1. existencia certifikátu o premeraní atletickej trate, 
2. pripomienky k stavu sektorov, 
3. použitie techniky (cieľová kamera, vetromer, optické meranie dĺžok, využitie počítača, 

meranie a váženie náčinia). 
D./ Vecný rozbor spôsobu rozhodovania: 

1. činnosť vedúcich rozhodcov, vrchníkov, rozhodcov (príprava na preteky, porada, 
zadelenie rozhodcov, činnosť na pretekoch), 

2. hodnotenie práce rozhodcov, spôsob pozývania na preteky, 
3. najlepšie pracujúci rozhodcovia, 
4. diskvalifikácie – uviesť pravidlo, 
5. protesty riešené vedúcimi rozhodcami a jury, doložiť kópie, 
6. udelené ŽK a ČK pretekárom, trénerom a vedúcim, vyjadrenie či udelený trest je 

dostatočný, návrhy na disciplinárne konanie, 
7. zásadné nedostatky v rozhodovaní, 
8. ostatné dôležité údaje o rozhodovaní na pretekoch. 

E./ Organizačná úroveň pretekov: 
1. činnosť vedúcich funkcionárov pretekov – manažéra pretekov, riaditeľa pretekov, 

technického riaditeľa, vedúceho kancelárie pretekov, hlavného usporiadateľa, 
2. klady a nedostatky v organizácii pretekov, pohyb nezainteresovaných po sektoroch, 
3. pripomienky k propozíciám a časovému programu, ich dodržiavanie, 
4. úborovanie rozhodcov a pretekárov, používanie štartovacích čísiel, 
5. pripravenosť sektorov pred pretekmi, práca technickej čaty, 
6. technické nedostatky, ktoré nebolo možné počas pretekov odstrániť, 
7. celková úroveň pretekov. 

F./ Námety na zlepšenie práce rozhodcov a organizácie pretekov. 
G./ Záver: 

1. dátum, meno inštruktora rozhodcov, ev.č. rozhodcu, podpis 
 
Poznámka: 
Správu písať podľa bodov. Vyznačiť všetky body. Jednotlivé body popísať heslovite za číslom 
členenia, napr.: 
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D/7 – .......text pripomienky, E/6 – 0 (bez pripomienok) 
Z pretekov na tartanových štadiónoch nie je potrebné opätovne popisovať v správach vedúceho 
rozhodcu, ktorý na pretekoch vykonáva súčasne funkciu inštruktora rozhodcov, stav štadióna. 
Zmieniť sa len o zmenách v stave a hlavne o nedostatkoch. 
 
KR SAZ má záujem zapojiť do svojej práce mladých rozhodcov, najmä takých, ktorí ovládajú 
anglický jazyk. 
 

Žiadame záujemcov o túto prácu, aby sa prihlásili na Sekretariáte SAZ alebo u predsedu KR 
SAZ. Zároveň vyzývame oddiely i rozhodcov, aby upozornili na takýchto mladých schopných 
rozhodcov. Po zapracovaní je možnosť pracovať v rámci technických komisií IAAF a EA. 
 
Pravidlá atletických súťaží IAAF v slovenskom jazyku (rok vydania 2017) možno zakúpiť 
na Sekretariáte SAZ. Na internetovej stránke SAZ v časti Dokumenty – SAZ informuje – 
Rozhodcovia sa nachádza slovenský text pravidiel platných pre roky 2018 – 2019. Originálne 
znenie pravidiel atletiky v anglickom jazyku sa nachádza na oficiálnej stránke IAAF (www.iaaf.org) 
v materiáli Competition rules 2018 – 2019. 
Oznamy týkajúce sa KR SAZ a činnosti rozhodcov budú pravidelne zverejňované na internetovej 
stránke SAZ. 
 

Delegácia rozhodcov atletiky pre rok 2019 
 

M – SR v hale Bratislava 
Delegácia uverejnená na internetovej stránke SAZ. 

 
2. Európsky pohár vo vrhoch a hodoch Šamorín   09.-10.03.2019 

Vedúci rozhodca: Costin 
Vedúci rozhodca: Kalabus M. 
Vedúci rozhodca: Filo 
Vedúci rozhodca: Koštial 
Vedúci rozhodca: Prezbruchý 
Vedúci rozhodca: Droščák 

 
3. M – SR chôdza na 50 km M + Ž  Dudince   23.03.2019 

Vedúci rozhodca: Filo 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Čillík 

 
4. M – SR v behu na 10 km na ceste Strážske   30.03.2019 

Vedúci rozhodca: Vovčko 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Hanusová 

 
5. M – SR v polmaratóne M + Ž Bratislava   07.04.2019 

Vedúci rozhodca: Koštial 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Droščák 

 
6. M – SR v behu na 10 km na dráhe Kysucké Nové Mesto  27.04.2019 

Vedúci rozhodca: Kalabus Pe. 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Kalabus M. 

http://www.iaaf.org/
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7. Míting Atletická liga – 1. kolo Bratislava   19.05.2019 
Vedúci rozhodca: Lendel 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Filo 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

8. M – SR viacboje (okrem ml.žiactva) Trnava    25.-26.05.2019 
Vedúci rozhodca: Illéš Mir. 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Hlaváčková 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

9. M – SR chôdza na 10 km Borský Mikuláš  01.06.2019 
 Míting Atletická liga – chôdza 

Vedúci rozhodca: Jozef Malík 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Kalabus M. 
Vrchník chôdze: Juraj Malík CZE 

 Rozhodcovia chôdze: Škarba , Krynicki (POL), Gruber (HUN), Širuček, Malík Š., 
  Kalabus Pa., Filo 

 
10. Míting Atletická liga – 2. kolo Dubnica nad Váhom  09.06.2019 

Vedúci rozhodca: Chatrnúch 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Filo 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Kalabus M. 

 Rozhodcovia chôdze: Filo, Pavelková H., Kalabus Pe., Malík J., Medera 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 
11. M – SR v behu do vrchu Kláštor pod Zvievom  09.06.2019 

Vedúci rozhodca: Kalabus Pe. 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Kalabus M. 

 

12. Atletický míting P-T-S Šamorín   15.06.2019 
 Medzioblastné stretnutie dorastu 

Vedúci rozhodca: Kalabus M. 
Vedúci rozhodca + Inštruktor:: Filo 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Škarba 

 Rozhodcovia chôdze: Pupiš, Kalabus Pe, Kalabus Pa., Helia, Filo 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

13. M – SR mladšieho žiactva Trenčín   22.06.2019 
Vedúci rozhodca: Sulety 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Chatrnúch 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 
 

14. M – SR juniorov na dráhe Bratislava   22.-23.06.2019 
Vedúci rozhodca: Lendel 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Hlaváčková 
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Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

15. M – SR do 23 rokov na dráhe Trnava    29.-30.06.2019 
Vedúci rozhodca: Filo 
Vedúci rozhodca: Malík J. 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

16. M – SR dorastu na dráhe Košice    06.–07.07.2019 
Vedúci rozhodca: Prezbruchý 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Hanusová 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Rusko 
Rozhodcovia chôdze: Hanusová, Lakatoš, Rimai, Rusnáková 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

17. M – SR mužov a žien na dráhe Dubnica nad Váhom  27.–28.07.2019 
Vedúci rozhodca: Chatrnúch 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Filo 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

18. Míting Atletická liga – 3. kolo Košice    17.08.2019 
Vedúci rozhodca: Prezbruchý 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Hanusová 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Rusko 
Rozhodcovia chôdze: Hanusová, Lakatoš, Rimai, Rusnáková 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

19. Míting Atletická liga – 4. kolo Trnava    25.08.2019 
Vedúci rozhodca: Hlaváčková 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Filo 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Malík O. 
Rozhodcovia chôdze: Gašpárková, Záhončík, Helia, Malík J., Filo 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

20. Finále Atletickej ligy Nitra    31.08.2019 
Vedúci rozhodca:  
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Čillík 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Malík O. 
Rozhodcovia chôdze: Gašpárková, Záhončík, Helia, Malík J., Hlaváčková 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

21. M – SR viacboje ml.žiactva Trenčín   15.09.2019 
Vedúci rozhodca: Sulety 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Chatrnúch 
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Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 
 

22. M – SR staršieho žiactva na dráhe Košice    21.–22.09.2019 
Vedúci rozhodca: Prezbruchý 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Hanusová 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Rusko 
Rozhodcovia chôdze: Hanusová, Lakatoš, Rimai, Rusnáková 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

23. M – SR družstvá dorastu na dráhe Dubnica nad Váhom  05.10.2019 
Vedúci rozhodca: Chatrnúch 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Filo 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Kalabus M. 

 Rozhodcovia chôdze: Filo, Pavelková H., Kalabus Pe., Malík J., Medera 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 
24. M – SR v maratóne M + Ž Košice    06.10.2019 

Vedúci rozhodca: Hanusová 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Rusko 

 
25. M – SR družstvá žiactvo na dráhe Bratislava   12.10.2019 

Vedúci rozhodca: Lendel 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Filo 
Štartér: bude delegovaný dodatočne 
Vrchník chôdze: Malík O. 
Rozhodcovia chôdze: Gašpárková, Záhončík, Helia, Malík J., Filo 
Vrchníci:  budú delegovaní dodatočne po dohode KR SAZ s usporiadateľom 

 

26. M – SR cezpoľný beh   Betliar    23.11.2019 
Vedúci rozhodca: Vovčko 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Hanusová 

 

Zoznamy rozhodcov SAZ 2019 
 

Komisia rozhodcov SAZ k termínu 31.01.2019 zosúladila svoj zoznam s centrálnou 
evidenciou SAZ, vedenou Organizačnou komisiou SAZ, v ktorej sú evidovaní rozhodcovia, ktorých 
atletické kluby nahlásili ako svojich členov v termíne do 31.12.2018. 
V prípade problémov týkajúcich sa evidencie rozhodcov atletiky je možné sa ohlásiť u predsedu 
KR SAZ JUDr. Petra Fila, Mob: 0904 193 926, e-mail:  filo@atletikasvk.sk  
  
 
Zoznam rozhodcov na národnej úrovni (rozhodcov III. kvalifikačného stupňa): 
 
Priezvisko  Meno  Adresa       č.KR 

Rusina  Bartolomej Bratislava      001 
Mada  Rudolf  Bratislava – Záhorská Bystrica   002 
Hrušovský  Štefan  Košice       003 

mailto:filo@atletikasvk.sk
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Koštiaľ  Ján  Bratislava      004 
Fronko  Milan  Liptovský Mikuláš     005 
Nemcová  Vlasta  Banská Bystrica     006 
Roučka  Rudolf  Holíč       007 
Bubelíny  Ivan  Liptovský Mikuláš     008 
Petrovič  Ladislav Nitra       009 
Maľcovský  Juraj  Prešov       010 
Rusko  Emil  Košice       011 
Chatrnúch  Dušan  Bolešov      012 
Pech  Přemysl Staškov      013 
Samáková  Oľga  Dubnica nad Váhom     014 
Nyárjas  Július  Dudince      015 
Martinkovič Viliam  Bratislava      016 
Huk   Jiří  Nové Mesto nad Váhom    017 
Rimai  Tibor  Košice       018 
Hrušovský  Eugen  Košice       019 
Lakatoš  Miroslav Malá Ida      020 
Laczo  Eugen  Dunajská Lužná     021 
Hlaváčková  Ľudmila Trnava       022 
Suja   Ivan  Bratislava      023 
Chmelko  Vladimír Bratislava      024 
Miklovič  Štefan  Považská Bystrica     025 
Chladný  Dušan  Nová Dubnica      026 
Sokolíková  Danica  Zvolen       027 
Vilček  Rudolf  Trenčín      028 
Mrvová  Oľga  Trnava       029 
Malík  Jozef  Šurany       030 
Hrdlička  Alexander Trnava       031 
Helia  Miroslav Bratislava      032 
Hriň   Vladimír Košice       033 
Machata  Miroslav Nitra       034 
Kleščová  Terézia  Košice       035 
Šimčová  Katarína Košice       036 
Černák  Milutín  Brezno       037 
Novosad  Alojz  Považská Bystrica     038 
Huková  Ludmila Nové Mesto nad Váhom    039 
Šulejová  Anna  Brezno       040 
Lopušná  Mária  Brezno       041 
Prezbruchý  Marián  Košice       042 
Bezdíček  Vladimír Bratislava      043 
Kalabus  Marián  Dražkovce      044 
Lendel  Viliam  Bratislava      045 
Haraksin  Jozef  Košice       046 
Štulíková  Katarína Banská Bystrica     047 
Chebeň  Dušan  Nitra       048 
Chmelková  Anna  Bratislava      049 
Mokrý  Vladimír Bratislava      050 
Bajčík  Roman  Nové Mesto nad Váhom    051 
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Belianský  Milan  Bratislava      052 
Kirnová  Anna  Bratislava      053 
Hunčík  Kazimír Nové Mesto nad Váhom    054 
Goňová  Darina  Nové Mesto nad Váhom    055 
Gašaj  Miloš  Nitra       056 
Vašina  Jozef  Horné Lefantovce     057 
Štanga  Pavol  Nitra       058 
Košudová  Anna  Nitra       059 
Šulgan  František Nitra       060 
Sulety  Milan  Trenčín      061 
Škarba  Kamil  Banská Bystrica     062 
Čillík  Ivan  Banská Bystrica     063 
Rozim  Róbert  Banská Bystrica     064 
Pažák  Peter  Banská Bystrica     065 
Valent  Dušan  Banská Bystrica     066 
Ozorák  Oto  Badín       067 
Tóth  František Šaľa       068 
Hanusová  Silvia  Košice       069 
Kalabus  Peter  Žilina       070 
Ferdanová  Terézia  Martin       071 
Malovec  Dušan  Považská Bystrica     072 
Mláka  Jozef  Ružomberok      073 
Kalabus  Pavol  Žilina       074 
Rajec  Jozef  Dubnica nad Váhom     075 
Miklovičová Eva  Považská Bystrica     076 
Lupák  Jaroslav Dolný Kubín      077 
Jarkovská  Alena  Martin       078 
Filo   Peter  Nová Dubnica      079 
Kostka  Peter  Dubnica nad Váhom     080 
Longauerová Jarmila  Banská Bystrica     081 
Černáková  Anna  Brezno       082 
Brezina  Róbert  Dubnica nad Váhom     083 
Bubelínyová Viera  Liptovský Mikuláš     084 
Lamačka  Jozef  Nová Dubnica      085 
Páleník  Marián  Nitra       086 
Illéš   Martin  Nitra       087 
Illéš   Justín  Nitra       088 
Štancel  Dušan  Bratislava – Rača     089 
Štancelová  Lenka  Bratislava – Rača     090 
Belovič  Miroslav Dubnica nad Váhom     091 
Feja   Miroslav Dubnica nad Váhom     092 
Fornádel  Milan  Dubnica nad Váhom     093 
Gigac  Ján  Martin       094 
Jánsky  Peter  Trenčianska Teplá     095 
Kačinec  Vladimír Dubnica nad Váhom     096 
Machová  Janka  Dubnica nad Váhom     097 
Medera  Zdenko Dubnica nad Váhom     098 
Ondráš  Milan  Dubnica nad Váhom     099 
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Snopko  Roman  Brezno       100 
Švihlík  Vojtech Dubnica nad Váhom     101 
Benčík  Juraj  Nováky      102 
Laurenčík  Milan  Považská Bystrica     103 
Baláž  Juraj  Šaľa       104 
Mittermayer Róbert  Šaľa       105 
Broďáni  Jaroslav Nitra       106 
Illéš   Miroslav Mojmírovce      107 
Illéšová  Zuzana  Mojmírovce      108 
Reviľák  Tomáš  Bardejov      109 
Mazan  Marek  Svätý Peter      110 
Charfreitagová Eva  Trnava       111 
Malík  Ondrej  Borský Mikuláš     112 
Giraltoš  Milan  Nitra       113 
Gubrický  Vladimír Trnava       114 
Cihová  Iveta  Bratislava      115 
Droščák  Branislav Bratislava      116 
Gavenčiak  Igor  Svätý Jur      117 
Pivarček  Milan  Komjatice      118 
Vavák  Miroslav Bratislava      119 
Doležajová  Ladislava Bratislava      120 
Lednický  Anton  Bratislava      121 
Vovčko  Vladislav Košice       122 
Sekelský  Slavomír Košice       123 
Klapáčová  Gabriela Košice       124 
Jánošdeák  Ján  Košice       125 
Poláková  Eva  Košice       126 
Valenta  Tibor  Košice       127 
Brezinová  Eleonóra Dubnica nad Váhom     128 
Ďuriš  Peter  Dubnica nad Váhom     129 
Filo   Miloš  Dubnica nad Váhom     130 
Florek  Milan  Dubnica nad Váhom     131 
Gábel  Lukáš  Dubnica nad Váhom     132 
Hrbáček  Rastislav Dubnica nad Váhom     133 
Jankejechová Miroslava Beluša       134 
Piaček  Róbert  Považská Bystrica     135 
Stopka  Ivan  Dubnica nad Váhom     136 
Gáliková  Jana  Martin       137 
Maníková  Ľubomíra Dubnica nad Váhom     138 
Costin  Zuzana  Šurany       139 
Butkovský  Juraj  Bratislava      140 
Poľanská  Renata  Bratislava      141 
Režná  Petra  Dubnica nad Váhom     142 
Prokša  Vladimír Martin       143 
Ekhardt  Vladimír Trnava       144 
Sobota  Andrej  Pečeňady      145 
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Zoznamy rozhodcov atletiky, registrovaných atletickými oddielmi, podľa jednotlivých 
rozhodcovských kvalifikácií, možno nájsť na internetovej stránke SAZ. 
 

ŠPECIALIZÁCIA  ROZHODCOV: 

PANEL  IAAF a EA: 

Rozhodca chôdze   Zuzana Costin 
     Martin Škarba 

 

Zoznam lektorov pre školenia rozhodcov atletiky možno nájsť na internetovej stránke SAZ. 
 
INŠTRUKTORI  2019      č.KR 

1. Ján Koštial, Bratislava     004 
2. Vlasta Nemcová, Banská Bystrica   006 
3. Emil Rusko, Košice     011 
4. Dušan Chatrnúch, Bolešov    012 
5. Ľudmila Hlaváčková, Trnava    022 
6. Jozef Malík, Šurany     030 
7. Miroslav Helia, Bratislava    032 
8. Marián Kalabus, Dolný Kalník    044 
9. Pavol Štanga, Veľký Lapáš    058 
10. Ivan Čillík, Banská Bystrica    063 
11. Silvia Hanusová, Košice    069 
12. Peter Filo, Nová Dubnica    079 
13. Miroslav Illéš, Momírovce    107 
14. Iveta Cihová, Bratislava    115 
15. Branislav Droščák, Bratislava    116 
Pozn: inštruktori sú menovaní len na jeden rok. 
 
ŠTARTÉRI:       č.KR 
1. Július Nyárjas, Dudince    015 
2. Alexander Hrdlička, Trnava    031 
3. Miroslav Helia, Bratislava    032 
4. Marián Kalabus, Dolný Kalník    044 
5. Milan Belianský, Bratislava    052 
6. Peter Filo, Nová Dubnica    079 
7. Peter Kostka, Dubnica nad Váhom   080 
8. Róbert Brezina, Dubnica nad Váhom   083 
9. Marián Páleník, Nitra     086 
10. Martin Illéš, Nitra     087 
11. Milan Laurenčík, Považská Bystrica   103 
12. Miroslav Illéš, Momírovce    107 
13. Milan Giraltoš, Nitra     113 
14. Vladimír Gubrický, Trnava    114 
15. Branislav Droščák, Bratislava    116 
16. Igor Gavenčiak, Bratislava    117 
17. Vladislav Vovčko, Košice    122 
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18. Miloš Filo, Dubnica nad Váhom   130 
19. Lukáš Gábel, Dubnica nad Váhom   132 
20. Rastislav Hrbáček, Dubnica nad Váhom  133 
21. Róbert Piaček, Považská Bystrica   135 
22. Vladimír Prokša, Martin    143 
23. Adam Blažek, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
24. Rudolf Cyprián, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
25. Juraj Králik, Nitra     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
26. Ivan Peťovský, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
27. Tomáš Budinský, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
28. Marek Šajbidor, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
29. Juraj Svinčák, Trnava     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
30. Marián Hammel, Galanta    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
31. Matej Minárik, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
32. Andrej Gregor, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
33. Juraj Ďuriš, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
34. Matej Lietavec, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
35. Tomáš Benko, Bratislava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
36. Dag Bělák, Bratislava     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
37. Ľuboš Jošťák, Košice     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
38. Lukáš Kotala, Trnava     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
39. Marína Juhosová, Dubnica nad Váhom  rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
40. Dominik Peťovský, Trenčín    rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
41. Jozef Niko, Trenčín     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
42. Tomáš Machník, Martin    rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
43. Dávid Mazúch, Nitra     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
44. Stanislav Mrva, Nitra     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
45. Marcel Lopuchovský, Bratislava   rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
 
CIEĽOVÁ  KAMERA:      č.KR 
1. Emil Rusko, Košice     011 
2. Viliam Martinkovič, Bratislava   016 
3. Miroslav Lakatoš, Košice    020 
4. Marián Kalabus, Dolný Kalník    044 
5. Katarína Štulíková, Banská Bystrica   047 
6. Milan Belianský, Bratislava    052 
7. František Šulgan, Nitra    060 
8. Martin Illéš, Nitra      087 
9. Zdenko Medera, Dubnica nad Váhom  098 
10. Miroslav Illéš, Momírovce    107 
11. Milan Giraltoš, Nitra     113 
12. Vladimír Gubrický, Trnava    114 
13. Igor Gavenčiak, Bratislava    117 
14. Vladislav Vovčko, Košice    122 
15. Rastislav Hrbáček, Dubnica nad Váhom  133 
16. Róbert Piaček, Považská Bystrica   135 
17. Vladimír Prokša, Martin    143 
18. Miroslav Slušný, Banská Bystrica   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
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19. Rudolf Cyprian, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
20. Ľubomír Zigo, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
21. Tomáš Kampmiller, Bratislava   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
22. Juraj Králik, Nitra     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
23. Ivan Peťovský, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
24. Tomáš Budinský, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
25. Marek Šajbidor, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
26. Juraj Svinčák, Trnava     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
27. Marián Hammel, Galanta    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
28. Matej Minárik, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
29. Andrej Gregor, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
30. Juraj Ďuriš, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
31. Matej Lietavec, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
32. Tomáš Benko, Bratislava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
33. Dag Bělák, Bratislava     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
34. Ľuboš Jošťák, Košice     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
35. Ľuboš Ferenc, Trnava     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
36. Lukáš Kotala, Trnava     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
37. Marína Juhosová, Dubnica nad Váhom  rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
38. Dominik Peťovský, Trenčín    rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
39. Jozef Niko, Trenčín     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
40. Tomáš Machník, Martin    rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
41. Dávid Mazúch, Nitra     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
42. Stanislav Mrva, Nitra     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
43. Marcel Lopuchovský, Bratislava   rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
 
 
MERANIE  ŠTADIÓNOV  A  TRATÍ PODĽA  IAAF – AIMS č.KR: 
1. Emil Rusko, Košice     011 
2. Miroslav Helia, Bratislava (len trate)   032 
3. Marián Kalabus, Dolný Kalník   044 
4. Branislav Droščák, Bratislava    116 
5. Igor Gavenčiak, Bratislava    117 
6. Vladimír Prokša, Martin    143 
7. Dag Bělák, Bratislava (len trate)   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
8. Marcel Matanin, Bratislava (len trate)  rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
9. Peter Buc, Košice (len trate)    rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
10. Jozef Klink, Košice (len trate)    rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
11. Miriam  Kopcsayová, Košice (len trate)  rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
12. Marcel Nemec, Košice (len trate)   rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
 
 
MERANIE  A  VÁŽENIE  NÁČINIA:    č.KR 
1. Dušan Chatrnúch, Bolešov    012 
2. Miloš Gašaj, Nitra     056 
3. Jaroslav Lupák, Dolný Kubín    077 
4. Branislav Droščák, Bratislava    116 
5. Igor Gavenčiak, Bratislava    117 



ATLETICKÉ SÚŤAŽE 2019 

 132 

6. Peter Ďuriš, Dubnica nad Váhom   129 
7. Rastislav Hrbáček, Dubnica nad Váhom  133 
8. Vladimír Prokša, Martin    143 
9. Libor Charfreitag, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
10. Marián Hammel, Trnava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
11. Daniel Okel, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
12. Jozef Vanderka, Dolný Kubín    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
13. Andrej Gregor, Dubnica nad Váhom   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
14. Dag Bělák, Bratislava     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
15. Zdenek Národa, Bratislava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
16. Tomáš Benko, Bratislava    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
17. Zdeněk Sládek, Dolný Kubín    rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
 

Rozhodcovia chôdze pre rok 2019 
 

Rozhodcovia chôdze sa zaraďujú na panel A a na panel B vždy na jeden rok. Ich činnosť sa 
po ukončení každého roku na základe správ vrchníkov chôdze, oblastných rozhodcovských komisií 
a ich účasti na pretekoch prehodnotí a budú znovu zaradení na panely pre nasledujúci rok. 
Na medzinárodných atletických súťažiach na území Slovenskej republiky a na atletických 
súťažiach na národnej úrovni (M-SR, súťaže zaradené do „Atletickej ligy“) by malo rozhodovať 
minimálne 2/3 rozhodcov chôdze z panelu A. 
 

Rozhodcovia chôdze z panelu B sú oprávnení na atletických súťažiach organizovaných 
oblastnými atletickými zväzmi vykonávať i funkciu vrchníka chôdze. 
 

 V prípade nedostavenia sa rozhodcov chôdze delegovaných KR SAZ je potrebné počet 
rozhodcov chôdze na stanovený počet doplniť rozhodcami, ktorí sú v zozname rozhodcov chôdze 
SAZ. Prednosť majú rozhodcovia chôdze z panelu A, potom rozhodcovia chôdze z panelu B. 
 

Trestné územie (Pit Lane) môže byť použité len na tých atletických súťažiach na národnej 
úrovni (M-SR, súťaže zaradené do „Atletickej ligy“, iné súťaže organizované SAZ), pri ktorých je to 
vopred schválené Komisiou rozhodcov SAZ za predpokladu rozhodovania aspoň šiestich 
kvalifikovaných rozhodcov chôdze (okrem vrchníka) z panelu A alebo B. 
 

 Vrchníci chôdze delegovaní KR SAZ sú povinní vyplniť tlačivo „Protokol vrchníka chôdze“ 
pre každú na medzinárodnú atletickú súťaž na území Slovenskej republiky a na atletické súťaže 
na národnej úrovni (M-SR, súťaže zaradené do „Atletickej ligy“). Vyplnené tlačivo sú vrchníci 
chôdze povinní spolu s krátkou správou a vyhodnotením činnosti rozhodcov chôdze zaslať do 
piatich kalendárnych dní po konaní atletickej súťaži na adresu 
JUDr. Peter Filo, Dubová 929/6, 018 51 Nová Dubnica, e-mail: filo@atletikasvk.sk 
 

Vzory tlačív pre rozhodovanie chôdze sú uvedené na internetovej stránke SAZ. 
 

Panel A:       č.KR 
1. Vlasta Nemcová, Banská Bystrica   006 
2. Emil Rusko, Košice     011 
3. Miroslav Lakatoš, Košice    020 
4. Jozef Malík, Šurany     030 
5. Miroslav Helia, Bratislava    032 
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6. Marián Kalabus, Dolný Kalník   044 
7. Silvia Hanusová, Košice    069 
8. Peter Kalabus, Žilina     070 
9. Pavol Kalabus, Žilina     074 
10. Peter Filo, Nová Dubnica    079 
11. Zdenko Medera, Dubnica nad Váhom  098 
12. Juraj Benčík, Nováky     102 
13. Ondrej Malík, Borský Mikuláš   112 
14. Zuzana Costin, Šurany    139 
15. Roman Benčík, Banská Bystrica   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
16. Pavol Blažek, Banská Bystrica   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
17. Martin Pupiš, Banská Bystrica   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
18. Zuzana Jamrichová, Banská Bystrica   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
19. Štefan Malík, Lučenec    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
20. Henrieta Rusnáková, Košice    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
21. Dana Dobiášová, Borský Mikuláš   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
22. Ján Záhončík, Borský Mikuláš   rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
23. Martin Škarba, Banská Bystrica   rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
 
Panel B:       č.KR 
1. Dušan Chatrnúch, Bolešov    012 
2. Viliam Martinkovič, Bratislava   016 
3. Tibor Rimai, Košice     018 
4. Ľudmila Hlaváčková, Trnava    022 
5. Oľga Mrvová, Trnava     029 
6. Pavol Štanga, Nitra     058 
7. Juraj Kalabus, Žilina     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
8. Jaroslav Rusnák, Košice    rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
9. Helena Pavelková, Dubnica nad Váhom  rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
10. Henrieta Čerevková, Nová Dubnica   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
11. Anton Baláž, Bolešov     rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
12. Roman Gazárek, Borský Mikuláš   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
13. Milan Širuček, Zlaté Moravce   rozhodca atletiky II.kval.stupňa 
14. Mária Czaková, Nitra     rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
15. Barbora Kraicová, Hlohovec    rozhodca atletiky I.kval.stupňa 
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Technické pokyny 

 
ZABEZPEČUJÚCE  VÝKLAD  PRAVIDIEL  ATLETIKY V  PODMIENKACH  SAZ  PRE ROK  2019 

A/ ZADEĽOVANIE  PRETEKÁROV  DO  DRÁH  A  URČOVANIE PORADIA  ŠTARTU  V  
TECHNICKÝCH  DISCIPLÍNACH: 
Na základe dohody ŠTK SAZ a KR SAZ pri majstrovských súťažiach je používaný program 

Atletická kancelária. Technický delegát vyberie zo štatistickej databázy programu Atletická 
kancelária známe platné výkony, môže doplniť aj iné výkony, pokiaľ ich dosiahnutie prihlasovateľ 
vie vierohodne preukázať. Pretekári bez platných výkonov sú zaradení za pretekárov s najhoršími 
výkonmi. Počítač na základe týchto výkonov zoradí pretekárov do poradia, zostaví štartovú listinu 
technických disciplín a zadelí pretekárov do rozbehov. Pri nasadzovaní do medzibehov a finále 
počítač postupuje podľa pravidla atletiky č.166.3. 

V technických disciplínach zaradenie podľa výkonov možno považovať za určitý klúč 
žrebovanie. Toto zaradenie pri veľkom výkonnostnom rozptyle v našich podmienkach umožňuje 
štart pretekárov rovnakej výkonnosti v následnom poradí, zrýchľuje rozhodovanie pri meraní 
všetkých pokusov a má vplyv i na stupňovanie výkonnosti v súťaži. 
 
B/ NENASTÚPENIE  NA  ŠTART: 

Pre súťaže v rámci SAZ dáva ŠTK SAZ a KR SAZ tento spoločný výklad pravidla atletiky 
č.142.4: 

1. Pretekár, ktorý bol prihlásený do súťaže, môže sa zo súťaže odhlásiť do doby uzavretia 
zápisu, čo je spravidla 60 minút pred začiatkom prvej disciplíny poldenného programu podľa 
časového programu. Za odhlásenie zaplatí pokutu určenú ŠTK SAZ. 
 2. Všetci pretekári uvedení v zápise sa musia prezentovať v mieste a čase prezentácie 
stanovenom usporiadateľom. Pokiaľ miesto a čas prezentácie nie sú vopred oficiálne oznámené, 
pretekári sa prezentujú 15 minút pred začiatkom disciplíny podľa časového programu u štartéra, 
resp. vrchníka disciplíny. 

3. Pretekár, ktorý je zapísaný v zápise a včas sa neodprezentuje, nebude k súťaži 
pripustený a je vylúčený zo všetkých ďalších štartov v pretekoch vrátane štafiet. Rovnako bude 
vylúčený i pretekár, ktorý postúpi z kvalifikačnej súťaže do ďalšieho kola a potom bez udania 
vážnych dôvodov ďalej nesúťaží. 

4. Úpravu štartových listín môže vykonať len technický delegát. Ak technický delegát nie je 
určený, úpravy môže vykonať len hlavný zapisovateľ pretekov (vedúci kancelárie pretekov). 
 5. Protesty, ktoré sa týkajú práva pretekára zúčastniť sa na pretekoch, sa musia podať 
pred začiatkom pretekov technickému delegátovi, ktorý o proteste rozhodne s konečnou 
platnosťou. 
 
C/ ÚBOROVANIE  ŠTAFIET: 

Členovia štafiet musia mať jednotné dresy. Pod výrazom dres v zmysle výkladu platného 
pre rok 2019 sa myslí horná časť oblečenia nad pásom (tričko). Jednotnosť dresov sa kontroluje 
pri prezentovaní štafiet. Štafetám, u ktorých sa pred štartom zistí, že nemajú jednotné dresy, 
nesmie byť povolený štart. 
Pokiaľ sa v priebehu behu zistí, že niektorí členovia štafiet nemajú jednotné dresy, má vrchník 
behu právo túto štafetu diskvalifikovať. 
Nakoľko štartér nemá možnosť skontrolovať úborovanie všetkých členov štafiet, nie je za štart 
štafety v nejednotných dresoch zodpovedný. Štafeta môže byť diskvalifikovaná i keď bola riadne 
odštartovaná a neporušila žiadne iné pravidlo. 
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Pokiaľ sa niektorý člen štafety pred štartom po upozornení musí prezliecť, nie je to dôvod 
na posunutie doby štartu, ani na zmenu zloženia štafety. 

Tento výklad sa vzťahuje aj na použitie kombinéz (celá štafeta musí byť v rovnakých 
kombinézach). 
 
D/ ŠTAFETOVÉ  BEHY  100 + 200 + 300 + 400 (švédska štafeta) a 4 x 300 m 

a/ 100 + 200 + 300 + 400 
 Štartuje sa v priestore štartu na 200 m. Pretekári na prvom úseku musia použiť štartové 
bloky. Pretekári na prvom a druhom úseku bežia celý úsek v dráhach. Pretekári na treťom úseku 
beží v dráhe cca 200 m a potom zbiehajú k obrubníku. 
Štartové čiary musia byť preto stupňovito posunuté rovnako ako sú posunuté štartové čiary 
pre štart na 4 x 400 m. Čiara pre zbehnutie je vyznačená podľa pravidla atletiky č. 163.5 obdobne 
ako pri behu na 800 m v protiľahlej rovinke. 
 Územie prvej odovzdávky má stred na čiare štartu na 100 m v prvej dráhe. V ostatných 
dráhach sú stredy odovzdávacích území posunuté vo vzdialenostiach ako štartové čiary pre štart 
na 400 m, zväčšené o prídavok na zbiehanie. 
 Územie druhej odovzdávky má stred na čiare štartu na 300 m v prvej dráhe. V ostatných 
dráhach sú stredy odovzdávacích území posunuté vo vzdialenostiach ako štartové čiary pre štart 
na 800 m. 
 Územie tretej odovzdávky má stred na čiare štartu na 400 m v prvej dráhe. Odovzdávacie 
územie je ako pri druhej a tretej odovzdávke na 4 x 400 m. 
 Odovzdávacie územia musia byť vyznačené v súlade s pravidlom atletiky č.170.3 čiarami 
vo všetkých dráhach, ktoré sa budú používať. 
 Pre všetky odovzdávky platí, že pretekár preberajúci kolík musí vybehnúť z priestoru 
vo vnútri odovzdávajúceho územia (ako pri behu na 4 x 400 m). 
 Na tretiu odovzdávku sa preberajúci pretekári radia od vnútorného obrubníka podľa 
poradia pretekárov 200 m pred odovzdávkou. 

Alternatívne je možné zbiehať k mantinelu na druhom úseku na čiare štartu na 60 m. Štart 
je potrebné vymerať individuálne v závislosti na dĺžke rovinky. 
 

 b/ 4 x 300 m (pri bežných súťažiach na úrovni oblastí) 
 Štartuje sa v priestore štartu na 400 m. Pretekári na prvom úseku musia použiť štartové 
bloky. Pretekári na prvom úseku bežia v dráhach len prvú zákrutu a potom zbiehajú k obrubníku. 
Štartové čiary sú totožné so štartom na 800 m. Čiara pre zbehnutie je vyznačená podľa pravidla 
atletiky č. 163.5 ako pri behu na 800 m v protiľahlej rovinke. 
 Územie prvej odovzdávky má stred na čiare štartu na 100 m v prvej dráhe. 
 Územie druhej odovzdávky má stred na čiare štartu na 200 m v prvej dráhe. 
 Územie tretej odovzdávky má stred na čiare štartu na 300 m v prvej dráhe. 
 Odovzdávacie územia musia byť vyznačené v súlade s pravidlom atletiky č. 170.3 čiarami 
vedenými aspoň cez štyri dráhy. 
 Pre všetky odovzdávky platí , že pretekár preberajúci kolík musí vybehnúť z priestoru 
vo vnútri odovzdávajúceho územia ( ako pri behu 4 x 400 m). 
 Na všetkých odovzdávkach sa preberajúci pretekár radí od vnútorného obrubníka podľa 
poradia pretekárov 200 m pred odovzdávkou. 
 

c/ 4 x 300 m (pri majstrovských súťažiach SR) 
Štartuje sa v priestore štartu na 400 m tak ako štafeta na 4 x 400 m. Pretekári na prvom 

úseku musia použiť štartové bloky. Pretekári na prvom bežia celý úsek v dráhach. Pretekári na 
druhom úseku bežia v dráhe cca 200 m a potom zbiehajú k obrubníku v rovnakom mieste ako 
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štafeta 4 x 400 m. Štartové čiary sú rovnaké ako pre štart na 4 x 400 m. Čiara pre zbehnutie je 
vyznačená podľa pravidla atletiky č.163.5 rovnako ako pri štafete 4 x 400 m a pri behu na 800 m. 
 Územie prvej odovzdávky má stred na čiare štartu na 100 m v prvej dráhe. V ostatných 
dráhach sú stredy odovzdávacích území posunuté vo vzdialenostiach ako štartové čiary pre štart 
na 800 m. 
 Územie druhej odovzdávky má stred na čiare štartu na 200 m v prvej dráhe. 
 Územie tretej odovzdávky má stred na čiare štartu na 300 m v prvej dráhe.
 Odovzdávacie územia musia byť vyznačené v súlade s pravidlom atletiky č.170.3 čiarami 
vo všetkých dráhach, ktoré sa budú používať. 
 Pre všetky odovzdávky platí, že pretekár preberajúci kolík musí vybehnúť z priestoru 
vo vnútri odovzdávajúceho územia ( ako pri behu na  4 x 400 m). 
 Na druhú a tretiu odovzdávku sa preberajúci pretekári radia od vnútorného obrubníka 
podľa poradia pretekárov 200 m pred odovzdávkou. 
 
E / PRAVIDLO  O  ŠTARTOCH: 
Pre preteky, na ktoré deleguje rozhodcov KR SAZ, platia nasledovné zásady: 

• pokiaľ je použité štartovacie zariadenie s tlačeným výstupom, mala by byť zriadená 
funkcia koordinátora štartu podľa pravidiel atletických súťaží IAAF. Túto funkciu nesmie 
zastávať rozhodca zo štartérskej skupiny, 

• pokiaľ sa štartuje bez zariadenia, o správnosti štartu rozhoduje štartér, 

• štartér a celá štartérska skupina priamo podliehajú vedúcemu rozhodcovi bežeckých 
disciplín (ak tento nie je určený, tak vrchníkovi behov), 

• ak vedúci rozhodca bežeckých disciplín nesúhlasí s rozhodnutím štartéra môže rozhodnúť 
o záležitostiach týkajúcich sa štartu. Ak atlét podal okamžitý protest proti označeniu jeho 
štartu za chybný, vedúci rozhodca bežeckých disciplín podľa vlastného uváženia mu môže 
povoliť podmienečný štart, aby zostali do vyriešenia protestu zachované jeho práva. 
Ak jury nevyhovie protestu, jeho štart je hodnotený ako by sa vôbec neuskutočnil, 

• jury musí v zmysle pravidiel pre činnosť jury protest uzavrieť čím skôr, najneskôr 
do prezentácie nadväzného postupového kola, 

• pokiaľ nie sú k dispozícii nové presvedčivé dôkazy, zostáva v platnosti rozhodnutie 
štartéra, 

• je vhodné, aby počas štartu najmä šprintov, vedúci rozhodca bežeckých disciplín a vedúci 
rozhodca, ktorý zastáva funkciu inštruktora, sledovali priebeh štartov 

 
Štartér je povinný zabezpečiť: 

• ak nezaviní chybný štart ani jeden pretekár, nenapomenie sa nikto a všetkým pretekárom 
bude ukázaná zelená karta, 

• každý pretekár, ktorý spôsobí chybný štart, okrem viacbojov, bude diskvalifikovaný a bude 
mu ukázaná červeno-čierna karta, a to tak, že bude zdvihnutá priamo pred ním a rovnaké 
označenie bude umiestnené na ukazovateľ dráh za pretekárom, 

• v prípade viacbojov pretekár, ktorý je zodpovedný za chybný štart, bude napomenutý 
a bude mu ukázaná žlto-čierna karta, a to tak, že bude zdvihnutá priamo pred ním 
a rovnaké označenie bude umiestnené na ukazovateľ dráh za pretekárom. V rovnakom 
čase niektorý z ďalších asistentov štartéra ukáže ostatným pretekárom žlto-čiernu kartu, 
ako upozornenie, že každý ďalší chybný štart bude znamenať diskvalifikáciu pretekára. 
V prípade druhého a ďalšieho chybného štartu bude pretekár, ktorý je zodpovedný za 
chybný štart, diskvalifikovaný a bude mu ukázaná červeno-čierna karta, a to tak, že bude 
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zdvihnutá priamo pred ním a rovnaké označenie bude umiestnené na ukazovateľ dráh 
za pretekárom, 

• pre M-SR a ďalšie súťaže, ktoré určí SAZ, resp. oblastné atletické zväzy, sa na rok 2019 
schvaľuje výnimka z pravidla o štartoch pre kategóriu mladšie žiactvo a najmladšie 
žiactvo s tým, že pretekár, ktorý je zodpovedný za chybný štart, bude napomenutý 
a bude mu ukázaná žlto – čierna karta, a to tak, že bude zdvihnutá priamo pred ním, 
a rovnaké označenie bude umiestnené na ukazovateľ dráh za pretekárom. V rovnakom 
čase niektorý z ďalších asistentov štartéra ukáže ostatným pretekárom žlto – čiernu 
kartu, ako upozornenie, že každý ďalší chybný štart bude znamenať diskvalifikáciu 
pretekára. V prípade druhého a ďalšieho chybného štartu bude pretekár, ktorý je 
zodpovedný za chybný štart, diskvalifikovaný a bude mu ukázaná červeno – čierna 
karta, a to tak, že bude zdvihnutá priamo pred ním, a rovnaké označenie bude 
umiestnené na ukazovateľ dráh za pretekárom 

 
F/ STEEPLECHASE (pravidlo atletiky č.169): 

a) BEH NA 3000 M PREKÁŽOK: 
Pretekár musí prekonať 28 pevných prekážok a 7 prekážok s vodnou priekopou. V každom 
úplnom kole 5 prekážok – prekážka s vodnou priekopou je štvrtá v poradí. 
Od štartu po vbeh do prvého kola sa beží bez prekážok. Prvá prekážka sa skáče na začiatku 
zákruty za cieľovou čiarou. 

b) BEH NA 2000 M PREKÁŽOK: 
Pretekár musí prekonať 18 pevných prekážok a 5 prekážok s vodnou priekopou. V každom 
úplnom kole 5 prekážok – prekážka s vodnou priekopou je štvrtá v poradí. 
Po štarte prvé dve prekážky nie sú postavené. Prvá prekážka sa skáče v strede protiľahlej rovinky. 

c) BEH NA 1500 M PREKÁŽOK: 
Pretekár musí prekonať 12 pevných prekážok a 3 prekážky s vodnou priekopou. V každom 
úplnom kole 5 prekážok – prekážka s vodnou priekopou je štvrtá v poradí. 
Od štartu po vbeh do prvého kola sa beží bez prekážok. Prvá prekážka sa skáče na začiatku 
zákruty za cieľovou čiarou. 
Prekážky sú rozmiestnené rovnomerne (v každej pätine) po obvode okruhu pre steeplechase. 
Výška prekážok: 

• 0,914 m pre mužov (všetky kategórie okrem žiakov) 

• 0,762 m pre ženy (všetky kategórie a žiaci) 
 
G/ MERANIE  ČASU  A  CIEĽOVÁ  KAMERA (pravidlo atletiky č.165): 
Pravidlá atletiky poznajú len 3 oficiálne systémy merania času: 

a) ručné meranie, 
b) plnoautomatický časomer s cieľovou kamerou, 
c) časomerný systém pracujúci na základe čipov (prvkov pre automatický záznam priechodu 

pretekárov), avšak len pre súťaže podľa pravidiel atletiky č.230 (atletická chôdza mimo 
štadióna), č.240 (cestné behy), č.250 (cezpoľné behy), č.251 (horské behy) a č.252 (behy 
v krajine). Odporúča sa, aby určenie správneho poradia v cieli pri tomto systéme merania 
času zaisťovali tiež rozhodcovia, alebo aby bol použitý videozáznam. 

Pri zmenách pravidiel atletiky bolo zrušené celé ustanovenie upravujúce meranie času pomocou 
meracieho zariadenia na základe videozáznamu, nakoľko ide o zastaraný systém merania času. 
V podmienkach SAZ sa na rok 2019 schvaľuje výnimka pre používanie meracích zariadení 
na základe videozáznamu. Výkony namerané na meracích zariadeniach na základe videozáznamu 
sa budú považovať v roku 2019 za platne dosiahnuté výkony. 



ATLETICKÉ SÚŤAŽE 2019 

 138 

Povinnosťou usporiadateľov je zabezpečiť prostredníctvom Sekretariátu SAZ používanie 
plnoautomatického systému merania času s cieľovou kamerou na M–SR na dráhe jednotlivcov 
a družstiev všetkých kategórií a na ďalších pretekoch určených Výkonným výborom SAZ. 
Na ostatných pretekoch sa používanie plnoautomatického systému merania času s cieľovou 
kamerou odporúča. 
 

H/ SPOLOČNÁ  SÚŤAŽ (pravidlo atletiky č.147): 
Pre všetky súťaže, ktoré sa konajú len na štadióne, spoločné disciplíny pre mužov a ženy nie sú 
bežne povolené. 
V podmienkach SAZ sa pre rok 2019 schvaľuje, že zmiešané súťaže na štadióne sú povolené 
v pretekoch organizovaných SAZ alebo oblastnými atletickými zväzmi, a to v súťažiach v poli a v 
behoch na 5000 metrov alebo dlhších. Povolené sú aj zmiešané súťaže pri atletických 
chodeckých disciplínach, pri cestných behoch a pri cezpoľných behoch. 
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Plán školení a seminárov na rok 2019 

 

KR SAZ plánuje v roku 2019 usporiadať školenia rozhodcov atletiky všetkých kvalifikačných 
stupňov, doškoľovacie a špecializačné semináre a aktív rozhodcov atletiky. 
Bližšie informácie o mieste a čase konania školení rozhodcov atletiky možno získať u predsedu 
komisie rozhodcov SAZ. 
 

Atletické kluby a oblastné atletické zväzy môžu predkladať svoje požiadavky na konanie 
školení a doškoľovacích seminárov rozhodcov atletiky predsedovi KR SAZ JUDr. Petrovi Filovi. 
Na základe požiadaviek KR SAZ určí termíny, garantov a lektorov jednotlivých školení 
a doškoľovacích seminárov. 
 

Doškoľovacie semináre sa usporiadajú v rámci atletických klubov, resp. atletických oblastí, 
pre všetkých rozhodcov atletiky bez rozdielu kvalifikácie. Požiadavku na konanie školenia 
a doškoľovacieho seminára je potrebné nahlásiť na KR SAZ, minimálne 1 mesiac vopred. 
 

Organizačne školenia a doškoľovacie semináre zabezpečujú usporiadajúce atletické kluby 
resp. oblastné atletické zväzy. Účastníkom školení a doškoľovacích seminárov sa nehradia 
z prostriedkov SAZ náklady na cestovné, stravovanie a ubytovanie. 
 

V roku 2019 sa uskutoční pre pozvaných rozhodcov rozšírené zasadnutie KR SAZ. 
Miesto a termín konania, ako aj ostatné informácie budú účastníkom zadanutia včas oznámené. 
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Smernica Slovenského atletického zväzu 10/2018 
O odmenách funkcionárov pretekov a rozhodcov na pretekoch 

organizovaných na území Slovenskej republiky 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

Podľa tejto smernice sa odmeňujú funkcionári pretekov a rozhodcovia, ktorí vykonávajú 
práce na atletických súťažiach organizovaných a financovaných SAZ a oblastnými atletickými 
zväzmi. Ostatným subjektom združeným v SAZ sa uplatnenie tejto smernice odporúča. 
 

Článok 2 

Kategorizácia funkcionárov pretekov a rozhodcov 
 
 Na účely tejto smernice sa funkcionári pretekov a rozhodcovia členia nasledovne: 

a) funkcionári pretekov 
➢ riaditeľ pretekov 
➢ manažér pretekov 
➢ zástupca riaditeľa pretekov 
➢ zástupca manažéra pretekov 
➢ manažér prezentácie pretekov 
➢ technický delegát 
➢ riadiaci súťaže 
➢ delegát SAZ 
➢ technický riaditeľ 
➢ hlavný usporiadateľ 
➢ sekretár súťaží 
➢ hlavný zapisovateľ 
➢ lekár 
➢ hlásateľ 
➢ ceremoniár 
➢ usporiadateľská služba 
➢ pracovníci technickej čaty 
➢ pracovníci kancelárie pretekov 
➢ obsluha počítača 
➢ vypisovanie diplomov 
➢ ostatní pomocníci 

 
b) rozhodcovia 

➢ kategória A – hlavné rozhodcovské funkcie 

• vedúci rozhodca zodpovedný za organizáciu pretekov 

• vedúci rozhodca – inštruktor 
 

➢ kategória B – vedúce rozhodcovské funkcie 

• vedúci rozhodcovia 

• vrchníci 
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• koordinátor štartu, štartér, zástupcovia štartéra 

• rozhodca cieľovej kamery 

• rozhodca pre elektronické meranie vzdialeností 

• vedúci úsekových rozhodcov 

• vedúci časomerač 

• hlavný počítač okruhov 

• úradný merač atletickej trate 

• komisár pre reklamu 

• rozhodcovia chôdze 
 

➢ kategória C – ostatní rozhodcovia 
 

Článok 3 

Výška odmien 
 

Pre jednotlivé funkcie sa na medzinárodných atletických súťažiach na území SR, na M-SR, 
na mítingoch zaradených do súťaže „Atletická liga“, na iných mítingoch organizovaných 
pod patronátom SAZ, ako aj na atletických súťažiach organizovaných oblastnými atletickými 
zväzmi a atletickými oddielmi športových klubov alebo atletickými klubmi, stanovujú finančné 
odmeny v nasledovnej výške: 
 
a) funkcionári pretekov 
 

 SADZBA 

 medzinárodná 
SAZ 

oblasť 
okres 

Riaditeľ pretekov 10,00 € 8,00 € 

Manažér pretekov 9,00 € 5,50 € 

Zástupca riaditeľa pretekov 6,50 € 4,50 € 

Zástupca manažéra pretekov 6,50 € 4,50 € 

Manažér prezentácie pretekov 6,50 € 4,50 € 

Sekretár súťaží 7,00 € 5,00 € 

Hlavný zapisovateľ 7,00 € 4,50 € 

Technický delegát 9,00 € 5,50 € 

Riadiaci súťaže 9,00 € 5,50 € 

Delegát SAZ 8,00 € - 

Technický riaditeľ 7,00 € 5,00 € 

Lekár 10,00 € 7,00 € 

Pracovníci technickej čaty 4,00 € 3,50 € 

Hlásateľ 6,50 € 4,50 € 

Pracovníci kancelárie pretekov 5,00 € 4,00 € 

Obsluha počítača 5,50 € 4,50 € 

Vypisovanie diplomov 5,50 € 4,50 € 

Ceremoniár 5,00 € 4,00 € 

Hlavný usporiadateľ 7,00 € 4,50 € 

Usporiadateľská služba 4,00 € 3,50 € 

Pomocníci 3,50 € 3,00 € 
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b) rozhodcovia 

Kategória A  Kategória B  Kategória C 
Na úrovni medzinárodnej, SAZ  9,50 €   6,50 €   4,50 € 
Na úrovni oblasti, okresu   5,50 €   4,50 €   3,50 € 
 

Článok 4 
Zásady na určenie výšky odmien 

 
1. Výšku odmeny za vykonávanie práce na atletickej súťaži určuje riaditeľ pretekov po dohode 

s vedúcim rozhodcom zodpovedným za organizáciu pretekov v súlade s touto smernicou. 
2. Ak sa na medzinárodnej atletickej súťaži na území SR, M-SR, mítingu zaradenom do súťaže 

„Atletická liga“, inom mítingu organizovanom pod patronátom SAZ zúčastňuje funkcionár 
pretekov alebo rozhodca, ktorého odmeňovanie za vykonávanie práce na atletickej súťaži nie 
je riešené v tejto smernici, výšku jeho odmeny určí riaditeľ pretekov po predchádzajúcom 
súhlase predsedu Športovo-technickej komisie SAZ a predsedu Komisie rozhodcov SAZ. 
V prípade atletických súťaží organizovaných oblastnými atletickými zväzmi a atletickými 
oddielmi športových klubov alebo atletickými klubmi výšku odmeny takémuto funkcionárovi 
pretekov alebo rozhodcovi určí riaditeľ pretekov po dohode s vedúcim rozhodcom 
zodpovedným za organizáciu pretekov. 

3. V odôvodnených prípadoch možno funkcionárovi pretekov alebo rozhodcovi na 
medzinárodnej atletickej súťaži na území SR, M-SR, mítingu zaradenom do súťaže „Atletická 
liga“, inom mítingu organizovanom pod patronátom SAZ uhradiť za vykonávanie práce vyššiu 
odmenu ako je uvedené v tejto smernici, výšku jeho odmeny určí riaditeľ pretekov 
po predchádzajúcom súhlase predsedu Športovo-technickej komisie SAZ a predsedu Komisie 
rozhodcov SAZ. V prípade atletických súťaží organizovaných oblastnými atletickými zväzmi 
a atletickými oddielmi športových klubov alebo atletickými klubmi vyššiu výšku odmeny 
funkcionárovi pretekov alebo rozhodcovi určí riaditeľ pretekov po dohode s predsedom 
Športovo-technickej komisie oblastného atletického zväzu a predsedom Komisie rozhodcov 
oblastného atletického zväzu. 

4. Zatriedenie pretekov určí zložka, ktorá financuje usporiadanie pretekov. 
5. Čas výkonu práce sa počíta od začiatku výkonu funkcie až do ukončenia s tým, že celkový 

rozsah určuje riaditeľ pretekov. 
6. Čas výkonu funkcie rozhodcov na pretekoch sa počíta od začiatku porady zvolanej 

usporiadateľom (jedna hodinu pred začiatkom pretekov) do skončenia výkonu ich funkcie. 
7. V prípade vedúceho rozhodcu zodpovedného za organizáciu pretekov, vedúceho rozhodcu 

a vedúceho rozhodcu – inštruktora sa čas výkonu funkcie počíta od začiatku porady 
pred pretekmi s tým, že k celkovému času trvania pretekov (od začiatku porady 
pred pretekmi) sa pripočítava čas 3 hodín. 

8. V prípade riaditeľa pretekov, technického delegáta, riadiaceho súťaže a technického riaditeľa 
sa čas výkonu funkcie počíta od začiatku prezentácie pred pretekmi (otvorenie kancelárie 
pretekov) s tým, že k celkovému času trvania pretekov (od začiatku prezentácie) sa 
pripočítava čas 4 hodín. 

9. Funkcionár pretekov alebo rozhodca, ktorý sa z vlastnej viny nezúčastní na celých pretekoch 
(neskorý príchod, skorší odchod), môže byť po dohode riaditeľa pretekov s vedúcim 
rozhodcom zodpovedným za organizáciu pretekov odmenený iba za skutočný čas výkonu 
funkcie. 
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10. Rozhodcovia, ktorí nemajú potrebnú kvalifikáciu na výkon funkcie, môžu byť po dohode 
riaditeľa pretekov s vedúcim rozhodcom zodpovedným za organizáciu pretekov odmenení 
polovičnou odmenou. 

11. Rozhodcovia, ktorí nebudú mať oblečenie rozhodcu určené v smernici SAZ o rozhodcoch 
atletiky, môžu byť po dohode riaditeľa pretekov s vedúcim rozhodcom zodpovedným 
za organizáciu pretekov, odmenení polovičnou odmenou. Pri nepriaznivých poveternostných 
podmienkach povoľuje výnimku riaditeľ pretekov. 

 
Článok 5 

Spôsob vyplácania odmien 
 

1. Odmena sa vypláca až po skončení pretekov na základe výkazu odpracovaných hodín, 
ktorý potvrdzuje riaditeľ pretekov a vedúci rozhodca zodpovedný za organizáciu pretekov. 
Spôsob výplaty odmien funkcionárov pretekov a rozhodcov v prípade medzinárodnej 
atletickej súťaže na území SR, M-SR, mítingu zaradeného do súťaže „Atletická liga“ a iného 
mítingu organizovaného pod patronátom SAZ určuje SAZ. Spôsob výplaty odmien 
funkcionárov pretekov a rozhodcov v prípade atletických súťaží organizovaných oblastnými 
atletickými zväzmi a atletickými oddielmi športových klubov alebo atletickými klubmi určuje 
subjekt organizujúci súťaž s tým, že spôsob výplaty odmien nesmie byť v rozpore s platnými 
právnymi predpismi a odporúčaniami SAZ. 

2. Funkcionárom pretekov a rozhodcom, delegovaným SAZ alebo pozvaným usporiadateľom 
pretekov, ktorí vykonávajú práce na pretekoch organizovaných a financovaných SAZ 
a oblastnými atletickými zväzmi mimo miesta svojho bydliska, prislúchajú náhrady cestovných 
výdavkov a stravného podľa platných právnych predpisov a smerníc SAZ. Spôsob ich výplaty 
určí SAZ. 

 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 20.11.2018, účinnosť 
nadobúda dňa 01.01.2019. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č. 1/2015. 
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Príloha: 

 

Záverečný protokol atletických pretekov 
Identifikácia pretekov 
 
Názov pretekov: ................................................................................................................... 
 
Usporiadateľ: ................................................................................................................... 
 
Dátum konania: ................................................................................................................... 
 
Počasie:  ................................................................................................................... 
 

Hlavní funkcionári pretekov 
 
Riaditeľ pretekov:     ............................................................................... 
 
Technický delegát /riadiaci súťaže/:  ............................................................................... 
 
       ............................................................................... 
 
Manažér pretekov:     ............................................................................... 
 
Vedúci rozhodca + Inštruktor rozhodcov: ............................................................................... 
 
Vedúci rozhodca:     ............................................................................... 
 
Vedúci rozhodca:     ............................................................................... 
 
Hlavný zapisovateľ:     ............................................................................... 
 
Tajomník pretekov:     ............................................................................... 
 
Lekár:       ............................................................................... 
 
Hlásateľ:      ............................................................................... 

Informácie o priebehu pretekov 
Dosiahnuté rekordy /len základné údaje, podrobnejšie v rekordnom protokole/: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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Diskvalifikácie / komu udelené, za čo udelené – pravidlo, kto udelil /: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Podané protesty /v krátkosti uviesť obsah/: 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Žlté a červené karty / komu udelené, za čo udelené – dôvod, kto udelil /: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Zranenia /meno, závažnosť/: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Iné dôležité údaje o pretekoch: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 
Protokol bol spísaný v ............................................................ dňa .............................................. 
 
Správnosť údajov v protokole potvrdzujú: 
 
Riaditeľ pretekov: ............................................... podpis: ........................................... 
 
Manažér pretekov: ............................................... podpis: ........................................... 
 
Technický delegát: ............................................... podpis: ........................................... 
 
 ............................................... podpis: ........................................... 
 
Inštruktor rozhodcov: ............................................... podpis: ........................................... 
 
Hlavný zapisovateľ: ............................................... podpis: ........................................... 
 


