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MATÚŠ KOMPAS, LÚČNA 1, 927 05 ŠAĽA 

Mobil: +421 915 722 100     E-mail : kompas@atletika.sk 

Riadiaci súťaže mladších žiakov a mladších žiačok ZsAZ pre rok 2019 

 

 

Spravodaj č. 1 
 

 

1. Na začiatku sezóny súťaže družstiev pozdravujem všetky družstvá zapojené do súťaže 

družstiev mladšieho žiactva ZsAZ a prajem veľa úspechov v sezóne 2019.  

 

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

na webovej stránke ZsAZ:  

http://zsaz.sk/images/files/zsaz/surtazny_poriadok/Sutazny_poriadok_ZsAZ_2019.pdf 

Alebo na webovej stránke SAZ: 

   http://zsaz.sk/images/files/zsaz/surtazny_poriadok/Sutazny_poriadok_ZsAZ_2019.pdf 

3. V tejto sezóne sa uskutoční päť kôl súčasne s kolami dorastu, juniormi a najml. 

žiactva. Prvé dve kolá sa uskutočnia formou skupín disciplín.  

 

4. Počet v družstve je bez obmedzenia. V súťažiach mladšieho žiactva štartujú ročníky 

narodenia 2006 – 2007 a prípadne mladší v rozsahu svojho pretekania. 

 

5. Povinnosti vedúceho družstva: 

• Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli SAZ v časti Preteky: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do termínu uvedenom v 

propozíciách pretekov. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  

• V súťaži družstiev mladšieho žiactva, atletický oddiel - klub zaplatí riadiacemu 

súťaže štartovné za každé kolo a za každé družstvo (žiakov/žiačok) prihlásené do 

súťaže pred začiatkom 1. kola (Ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 

5€/kolo, t.j. za 5 kôl 25€. Ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10.-€/kolo, t.j. 

50€ za 5 kôl). 

• Skontrolovať a upraviť prihlášku na kolo. 

• Každý prihlásený pretekár musí byť zaregistrovaný v SAZ, najneskôr týždeň pred 

pretekom (na ktorý ho chcete prihlásiť). 

 

6. Hosťovanie v súťaži je povolené, na základe súťažného poriadku a hosťovacieho 

poriadku. Všetky schválené hosťovania sú na webe SAZ v časti 

Dokumenty/Hosťovania. 

 

7. Prezentáciu pred kolom musí ukončiť vedúci  družstva 30 min. pred prvou disciplínou. 

Žiadam družstvá, aby boli dochvíľne, aby nenastali komplikácie pri prezentácii. 

 

8. Družstvám doporučujem štartovať v jednotných dresoch, jednotné dresy štafiet sú 

povinné. 
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9. Termíny a usporiadatelia kôl : 

  

dátum podujatie kategória miesto usporiadateľ 

11.5.2019 1.kolo 
ml. žiactvo+dorast  (formou 

skupín disciplín) 
Trnava ASKTT 

26.5.2019 2.kolo 
ml.žiactvo+najml.žci(formou 

skupín disciplín) 
Skalica ASKSK 

8.6.2019 3.kolo ml. žiactvo+ dorast Trnava 
ASKTT/ 

ŠOGNR 

30.6.2019 4.kolo ml. žiactvo Trnava ASKTT 

15.9.2019 MSR ml. žiactvo - viacboje Trenčín SAZ 

14.9.2019 5.kolo ml. žiactvo + dorast   

29.9.2019 M - ZsAZ ml. žiactvo + najml. žiactvo Skalica ASKSK 

9.11.2019 M – ZsAZ v cezpoľ. behu všetky kategórie Nové Zámky ACNZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali, dňa 6.5.2019 

 

 

                     Matúš Kompas 

        riadiaci súťaže ml. žiactva ZsAZ 

 


