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Zápisnica zo zasadnutia pracovnej komisie SAZ 
 

zo dňa 19.11.2020 (štvrtok)  o 17.30 hod. prostredníctvom videokonferencie. 
 
 
Prítomní: Ján Gigac, Marián Kalabus, Branislav Droščák, Dag Bělák, Marco Adrien 
Drozda, Martin Pupiš, Martin Illéš, Milan Laurenčík, Marek Lučka 
 
 
Program: 
 

1. Privítanie 

• Predseda ŠTK Róbert Mittermayer privítal pozvaných na pracovnej porade 

o problematike Rozsahu pretekania sa v SAZ na sezónu 2021. 

• Poďakoval sa za všetky pracovné materiály k problematike, aktívne 

pripomienkovanie a návrhy. 

 

2. Rozsah pretekania sa v SAZ na rok 2021 

• Predseda ŠTK Róbert Mittermayer upozornil na skutočnosť, že mala zasadať 

pracovná skupina odborníkov zložená z trénerov, učiteľov, lekárov, 

fyzioterapeutov, ktorá sa mala zaoberať spornými disciplínami, vekovými 

kategóriami a ďalšími spornými záležitosťami v Rozsahu pretekania sa v SAZ. 

Nakoľko nie je možné toto zasadnutie uskutočniť, tak by sa táto pracovná 

skupina mohla zaoberať len základnými úpravami Rozsahu pretekania sa 

v SAZ na sezónu 2021 

 

Návrh z pracovnej komisie na úpravu v Rozsahu pretania sa v SAZ 

• 60 m prek. 68,6 cm – úprava rozostupov 11,70-7,00-13,30  

• 80 m prek. - nie sú uvedené parametre,  doplniť - st.žiačky 76,2-13,00-8,20-

9,60,st.žiakov podľa našich súčasných parametrov 83,8-13,00-8,50-7,50 

• 60 m prek. odporučiť oblastným zväzom pre staršie žiactvo na kolách  

• 200 m prek. doplniť ako doplnkovú pre všetky kategórie okrem najmladšieho 

žiactva. 
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• 300 m prek. s parametrami 91,4-50,00-35,00-40,00. doplniť pre kategórie: 

muži, juniori. 

• Vrhačský 5-boj – doplnková disciplína pre kategórie: muži, juniori, ženy 

a juniorky – doplniť disciplíny a spôsob hodnotenia: Disciplíny: guľa – disk – 

kladivo – oštep – bremeno. Bodovanie všetkých 5 disciplín je v súčasných 

bodovacích tabuľkách. 

• Vrhačský 4-boj - doplniť disciplíny a spôsob hodnotenia: Disciplíny: guľa – 

disk – kladivo – oštep. Bodovanie je v bodovacích tabuľkách 

• Vrhačský 3-boj - doplniť disciplíny a spôsob hodnotenia: Disciplíny: guľa – 

disk – oštep. Bodovanie je v bodovacích tabuľkách. 

• šprintér. 3-boj - doplniť spôsob hodnotenia: Disciplíny: 60 m – 100 m – 200 

m. Bodovanie všetkých disciplín je v bodovacích tabuľkách. 

• štafeta 1200-400-800-1600 m – doplniť do RP pre kategórie: muži, juniori, 

ženy a juniorky a doplniť do „Atletických súťaží“ a pravidiel spôsob zbiehania, 

odovzdávacie územie a miesto štartu. Štart je zo zakrivenej štartovej čiary na 

10 000 m, zbiehanie ihneď. Odovzdávacie územie začína 10 m pred cieľovou 

čiarou a končí 10 m za cieľovou čiarou. 

• štafeta na 4x400m zmiešaná - doplniť do RP pre kategórie: muži, juniori, 

ženy a juniorky a doplniť do „Atletických súťaží“ a pravidiel spôsob zbiehania, 

odovzdávacie územie a miesto štartu. Všetko ako pri štafete 4 x 400 m. 

Ľubovoľné poradie. 

• Guľa 2 kg – majstrovská pre kategóriu mladšie žiačky 

• Guľa 3 kg – doplnková pre kategóriu mladšie žiačky 

• Guľa 4 kg - doplnková pre kategóriu mladších žiakov 

• 1500 m prek. – doplniť výšky prekážok do RP. Všetci (St. žci, Ml. žci, Dky, St. 

žky, Ml. žky) výška 76,2 cm, doplniť, že sa beží 12 suchých a 3 vodné 

prekážky (nie je to v pravidlách)! 

• 2000 m prek. – doplniť výšky prekážok do RP. Muži a juniori 91,4 cm, 

dorastenci 83,8 cm, ostatní 76,2 cm. Doplniť, že sa beží 18 suchých a 5 

vodných prekážok (je to aj v pravidlách). 
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• 3000 m prek. – doplniť výšky prekážok do RP. Muži a juniori 91,4 cm, 

dorastenci 83,8 cm, ženy, juniorky a dorastenky 76,2 cm. Beží sa 28 suchých 

a 7 vodných prekážok (je to aj v pravidlách). 

 

Návrh na prerokovanie odborníkov 

• Starším žiakom majstrovskú 2000 m namiesto 3000 m a 3000 m ako 

doplnkovú. Odôvodnenie:  Žiaci majú obrovský skok medzi najdlhšími 

disciplínami - po 800 m nasleduje majstrovská až 3000 m.  Najdlhšia disciplína 

starších žiakov je rovnaká ako u dorastencov (3000 m), chcelo by to zachovať 

určitú postupnosť - najml. žiaci 1000 m, mladší 1500 m, starší 2000 (nie 3000) 

m, dorastenci 3000 m, juniori 10 000 m, muži maratón. 

• 80 m prek. pre starších žiakov a staršie žiačky namiesto 100 m prek., prechod 

zo 60 na 100 m (a najmä zo 6 prekážok na 10) je príliš náročný.  

• hod plnou loptou 1 kg z miesta – či je disciplína vhodná do RP 

• 300 m – pre najml. žiactvo 

• 3000 m prek. – zmena majstrovskej disciplíny na 2000 m prek. 

• 150 m prek. – pre kategórie ml. a najml. žiactva 

 

 

3. Rôzne 

• Viacej súťaží v štafetách v priebehu roka 

• Návrh odčleniť štafety z MSR a uskutočniť ich v inom termíne ( napr. viacboj) 

• štafeta na 4x400m zmiešaná – ako majstrovská disciplína pre mužov a ženy 

v hale i vonku. 

• 300 m pre najml. žiactvo len na výnimku VV – Čokoládová tretra, preteky 

v Poľsku 

• Návrh na obmedzenie štartu o tri vekové kategórie: 

St. žiactvo nesmie štartovať v kategórii dospelých. 

ml. žiactvo nesmie štartovať v kategórii juniorov a dospelých. 

najml. žiactvo nesmie štartovať v kategórii dorastu, juniorov a dospelých. 

• Návrh na hodnotenie súťaže družstiev v bežeckých podujatiach 
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Maratón, polmaratón, 10 000 m – na základe dosiahnutých časov troch 

najlepších pretekárov družstva 

Cezpoľný beh – na základe umiestnenia troch najlepších pretekárov družstva, 

kde sa do poradia zarátavajú všetci piati pretekári družstva. Hodnotí sa 

neredukované poradie všetkých pretekárov. (hodnotenie sa ešte prerokuje 

v sekcii behov) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: návrh Rozsahu pretekania sa v SAZ 20201 po zasadnutí 
 
Kráľová nad Váhom, 23. novembra 2020 

 
 
PaedDr. Róbert Mittermayer
 predseda ŠTK 


