
 

Spravodaj AZB č. 1/2019 

Mgr. Dag Bělák, Mierová 44, 821 05 Bratislava, 
 Mobil: 0904 300 170, e- mail: dagbelak@gmial.com  

 
1.) Na začiatku novej sezóny 2019 pozdravujem všetky družstvá a aj kluby AZB a prajem 

všetkým veľa šťastia, nech vám hlavná sezóna vyjde podľa predstáv a naplníte svoje  
očakávania. 

2.) Všetkým vedúcim družstiev odporúčam prečítať si súťažný poriadok AZB na rok 2019.  

Všetky súťaže prebiehajú formou viac stretnutí za účasti všetkých družstiev zaradených do 
príslušnej kategórie. Kolá sa budú konať vždy v stredu prevažne od 15:30 na Atletický štadión 
Centra Akademického Šport Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Športový areál P. 
Gleska, Račianska ul. 103, Mladá Garda, 

■ najml. žiaci a najml. žiačky - 5 kôl 
■ ml. žiaci a ml. žiačky - 5 kôl  
■ st. žiaci a st. žiačky - 4 kolá 
■ dorastenci a dorastenky - 4 kolá  
■  juniori a juniorky - 4 kolá 
  Mimo bodovania:  

M – AZB vo všetkých kategóriách + cezpoľný beh a bratislavský štafetový pohár 

3.) Do súťaže družstiev sa budú započítavať len družstvá s minimálnym počtom 6 
pretekárov na kole. Maximálny počet členov jedného družstva je 22 pretekárov. 

 

4.) Hosťovanie pretekárov v AZB je možné na základe  predpisov uvedených v Hosťovacom 
poriadku pre rok 2019. 

 

5.) Prihlášky na kolá budú realizované cez stránku https://statistika.atletika.sk/kalendar 

 

6.) Za umiestnenie v jednotlivých disciplínach sa udeľujú tzv. pomocné body. Hodnotí sa 
prvých 10 miest: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Body sa udeľujú iba pretekárom z oddielov AZB. 
Získané pomocné body v každom kole sa sčítajú a družstvá v poradí podľa tohto súčtu 
získavajú tzv. hlavné body. Prvé družstvo toľko bodov, koľko sa daného kola zúčastnilo 
do súťaže a ďalšie vždy o 1 bod menej. 

 

7.) Družstvá, ktoré sa umiestnia v súťaži družstiev AZB v kategórii dorastencov, 
dorasteniek, starších žiakov a starších žiačok na 1. mieste postupujú na M-SR družstiev. 

5.10. MSR družstiev dorastencov a dorasteniek – Dubnica nad Váhom 

12.10. MSR družstiev st. žiakov a st. žiačok – Bratislava  
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8.) Termíny jednotlivých kôl:  
 

 
 

 

V Bratislave 10.5.2019 
 
 

                     Mgr. Dag Bělák, riadiaci súťaží AZB   

  1. kolo  2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo  

najml.žiaci 15.5. 29.5. 11.9. 25.9. 12.6. 

ml.žiaci 22.5. 5.6. 4.9. 18.9. 12.6. 

st.žiaci 15.5. 29.5. 4.9. 25.9. X 

dor., jun., dos. 22.5. 5.6. 11.9. 18.9. X 


