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ŠTATÚT  KOMISIE  HORSKÝCH  BEHOV  SAZ  
 

Článok 1 

Postavenie Komisie horských behov SAZ 

 

1. Táto smernica SAZ upravuje postavenie, pôsobnosť, organizačnú štruktúru a činnosť Komisie 

horských behov SAZ. 

 

2. Základy postavenia, pôsobnosti, organizačnej štruktúry a činnosti Komisie horských behov 

SAZ sú upravené Stanovami SAZ a Organizačným poriadkom SAZ. 

 

3. Komisia horských behov SAZ je odborným orgánom SAZ, ktorý reprezentuje záujmy atlétov 

súťažiacich v behoch do vrchu a v horských behoch a organizátorov behov do vrchu 

a horských behov a tlmočí orgánom SAZ ich názory a stanoviská k veciam, ktoré sa 

bezprostredne dotýkajú problematiky behov do vrchu a horských behov. 
 

4. Stanoviská a odporúčania predkladané Komisiou horských behov SAZ iným orgánom SAZ 

majú informatívny alebo odporúčajúci charakter. 
 

5. Rozpočet Komisie horských behov SAZ určuje Výkonný výbor SAZ. 
 

Článok 2 

Pôsobnosť Komisie horských behov SAZ 
 

Komisia horských behov SAZ najmä: 

a) reprezentuje a presadzuje záujmy a potreby atlétov súťažiacich v behoch do vrchu 

a v horských behoch a organizátorov behov do vrchu a horských behov vo vzťahu 

k orgánom SAZ, 

b) sprostredkováva informácie z činnosti SAZ, rozhodnutia orgánov SAZ ako aj návrhy 

opatrení týkajúcich sa atlétov súťažiacich v behoch do vrchu a v horských behoch 

a organizátorov behov do vrchu a horských behov, 

c) usiluje sa zblížiť vzťahy medzi atlétmi súťažiacich v behoch do vrchu a v horských 

behoch, organizátormi behov do vrchu a horských behov a SAZ, 

d) podporuje rozvoj bežeckého hnutia na masovom základe v disciplíne beh do vrchu 

a horský beh, 

e) venuje pozornosť stavu organizácie behov do vrchu a horských behov s cieľom 

propagácie bežeckého športu medzi mládežou a dospelými, 

f) podporuje organizátorov behov do vrchu a horských behov, najmä v oblasti poradenstva 

týkajúceho sa aktuálnej legislatívy v športe, komunikácie s organizáciami štátnej správy 

a miestnej samosprávy a zabezpečenia pravidelného zdieľania informácií o činnosti SAZ 

týkajúcej sa behov do vrchu a horských behov, 

g) definuje kritériá pre výber členov reprezentačných tímov pre medzinárodné súťaže 

v behoch do vrchu a v horských behoch, a to v spolupráci s Trénersko-metodickou 

komisiou SAZ, prípadne s inými odbornými orgánmi SAZ, 

h) predkladá Výkonnému výboru SAZ na schválenie návrh nominácie atlétov 

pre medzinárodné súťaže v behoch do vrchu a v horských behoch, 

i) predkladá Výkonnému výboru SAZ na schválenie návrh na určenie zástupcov SAZ 

na kongrese WMRA (World Mountain Running Association), 



j) v spolupráci so SAZ zabezpečuje materiálnu a finančnú podporu pre reprezentáciu SR 

na medzinárodných súťažiach v behoch do vrchu a v horských behoch, 

k) informuje Výkonný výbor SAZ o svojej činnosti a o čerpaní finančných prostriedkov 

vyčlenených SAZ na činnosť Komisia horských behov SAZ. 

 

Článok 3 

Úlohy Komisie horských behov SAZ 

 

Komisia horských behov SAZ plní najmä nasledovné úlohy: 

a) komunikuje ciele Komisie horských behov SAZ smerom k atlétom súťažiacim v behoch 

do vrchu a v horských behoch a k organizátorom behov do vrchu a horských behov, 

b) vytvára komunikačnú platformu pre atlétov súťažiacich v behoch do vrchu a v horských 

behoch a k organizátorom behov do vrchu a horských behov, cez ktorú budú môcť 

prezentovať svoje návrhy a pripomienky k činnosti SAZ a k činnosti Komisie horských 

behov SAZ. 

 

Článok 4 

Zloženie Komisie horských behov SAZ 

 

1. Komisia horských behov SAZ má nepárny počet členov, jej predsedu a členov schvaľuje 

Výkonný výbor SAZ. 

 

2. Členmi Komisie horských behov SAZ sú: 

a) zástupcovia behu do vrchu a horského behu do 24 km, 

b) zástupcovia horského behu od 25 km do 44 km, 

c) zástupcovia horského behu od 45 km, 

d) členovia určení Výkonným výborom SAZ. 

 

Článok 5 

Kritéria pre výber reprezentačných tímov 

 

1. Kritéria pre výber reprezentačných tímov pre medzinárodné súťaže v behoch do vrchu 

a v horských behoch určuje Komisia horských behov SAZ v spolupráci s Trénersko-

metodickou komisiou SAZ, prípadne inými odbornými orgánmi SAZ a schvaľuje ich 

na príslušný rok Výkonný výbor SAZ. 

 

2. Kritéria pre výber reprezentačných tímov pre beh do vrchu a pre horský beh do 24 km sú 

nasledovné: 

• dosiahnutie stanoveného výkonu na určených nominačných pretekoch, 

• v prípade splnenia výkonov v behoch na dráhe (muži 10 000 m = 31:00,00 min., ženy 

10 000 m = 35:30,00 min., juniori 5 000 m = 15:15,00 min., juniorky 5 000 m = 17:45,00 

min.). 

 

3. Kritéria pre výber reprezentačných tímov pre horský beh od 25 km do 44 km a pre horský beh 

od 45 km sú nasledovné: 

• základným kritériom je ITRA Perfomance index, resp. umiestnenie bežcov v rebríčku 

pre jednotlivé kategórie pretekov, 

• keďže nie všetky preteky majú trasy certifikované ITRA a ich účastníci nezískavajú 

ohodnotenie do ITRA Perfomance index, ďalším kritériom je výkonnosť počas posledných 

dvoch rokov. 

• umiestnenie bežcov v rebríčku pre jednotlivé kategórie pretekov, resp. dosiahnutie 

stanoveného výkonu na určených nominačných pretekoch, 



Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica SAZ č.6/2021 Štatút Komisie horských behov SAZ bola schválená Výkonným 

výborom SAZ dňa 12.05.2021, účinnosť nadobúda dňa 13.05.2021. 


