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SPRAVODAJ č. 1/2020 
 

1. Na začiatku skrátenej atletickej sezóny poznačenej ochorením COVID-19 spôsobeným 

koronavírusom SARS-CoV-2 pozdravujeme všetky zapojené družstvá do súťaže družstiev 

staršieho a najmladšieho žiactva a prajeme veľa úspechov v sezóne 2020.  

2. Odporúčame vedúcim družstiev podrobne si prečítať súťažný poriadok ZsAZ pre rok 2020 

na webovej stránke SAZ:  

 

3. V tejto sezóne sa uskutočnia 3 kolá staršieho žiactva a najmladšieho žiactva. Prvé dve kolá sa 

uskutočnia spoločne pre obe kategórie súčasne v Trenčíne, tretie kolo pre každú kategóriu 

samostatne.  

4. Prihláška na kolo 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

5. Štartujú: 

V súťažiach staršieho žiactva - žiaci a žiačky - rok narodenia 2005 - 2006 vo svojej kategórii 

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

V súťažiach najmladšieho žiactva - žiaci a žiačky- rok narodenia 2009 a mladší (ak je vyhlásená 

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

jednotlivcov). 

Družstvám doporučujeme štartovať v jednotných dresoch, jednotné dresy štafiet sú povinné.  

Každý prihlásený pretekár musí byť zaregistrovaný v SAZ, najneskôr týždeň pred pretekom (na 

ktorý ho chcete prihlásiť).  

6. Úhrada 

Družstvá štartujú na náklady svojich atletických oddielov - klubov. V súťaži družstiev atletický 

oddiel - klub zaplatí riadiacemu súťaže štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené 

do súťaže pred začiatkom 1. kola (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 €, t.j. za 3 

kolá 15 €,  ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €, t.j. za 3 kolá 30 €). 

Štart jednotlivca (člena ZsAZ) mimo súťaž je povolený za poplatok 5 € / za pretekára 

7. Obmedzenie štartov 

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

ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov: 

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

• najml. žiaci a najml. žiačky – bez obmedzenia počtu,  

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde 

môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu 
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8. Hodnotenie 

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

a) v kategóriách staršieho aj najmladšieho žiactva sa hodnotí 10 miest: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

b) získané pomocné body v každom kole sa sčítajú a družstvá v poradí podľa tohto súčtu získavajú 

tzv. hlavné body. Prvé družstvo toľko bodov, koľko bolo prihlásených družstiev do súťaže 

a ďalšie vždy o 1 bod menej 

9. Rozsah súťaží 

najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000m, 60 m pr., 1000 m chôdza, diaľka z miesta 

odrazu, výška, vrh guľou 2 kg, hod kriketovou loptičkou, 4 x 60 m 

najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000m, 60 m pr., 1000 m chôdza, diaľka z miesta 

odrazu, výška, vrh guľou 2 kg, hod kriketovou loptičkou, 4 x 60 m 

 

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

10 cm. Meranie odrazu od najbližšej čiary v smere skoku. 

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

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

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

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

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

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

 

10.  Povinnosti vedúceho družstva: 

• On-line prihlásiť pretekárov na preteky prostredníctvom webového portálu SAZ v časti 

Preteky: https://statistika.atletika.sk/kalendar 

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

• Skontrolovať a upraviť prihlášku na kolo 

• Ukončiť prezentáciu pre každým kolom min. 30 min. pred prvou disciplínou. Žiadame 

družstvá o dochvíľnosť, aby nenastali komplikácie pri prezentácii a následne počas 

pretekov 

11.  Postup do finále M-SR – 2020 družstvá žiactvo : 

Družstvá, ktoré sa umiestnia v súťaži družstiev ZsAZ v kategórii starších žiakov a starších 

žiačok  na  1., 2. a 3. mieste postupujú na M-SR družstiev. 

Zo súťaže najmladších žiakov a žiačok sa nepostupuje. 

12. Termíny a usporiadatelia kôl 

Dátum Podujatie kategória Miesto Usporiadateľ Poznámky 

20.06.2020 1. kolo Staršie a najmladšie žiactvo Trenčín SLATN sobota 

27.06.2020 2. kolo Staršie a najmladšie žiactvo Trenčín SLATN sobota 

30.08.2020 3. kolo Najmladšie žiactvo Trnava ASKTT nedeľa 

01.09.2020 M-ZsAZ Staršie žiactvo Trnava NRSOG utorok 

13.09.2020 3.kolo Staršie žiactvo Skalica ASKSK nedeľa 

10.10.2020 M-SR st. žiactvo Staršie žiactvo Trnava ASKTT sobota 

07.11.2020 M-ZsAZ cez.beh všetky kategórie ??? ??? sobota 
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