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Riadiaci súťaže mladších žiakov a mladších žiačok ZsAZ pre rok 2021 

 

 

Spravodaj č. 1 
 

 

1. Na začiatku oneskorenej sezóny súťaže družstiev pozdravujem všetky družstvá 

zapojené do súťaže družstiev mladšieho žiactva ZsAZ a prajem ešte veľa úspechov 

v sezóne 2021, ktorú verím, že úspešne dokončíme všetkými plánovanými 

podujatiami. 

 

2. Odporúčam vedúcim družstiev prečítať si súťažný poriadok ZsAZ pre rok 2021             

na webovej stránke SAZ: 

https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2020/06/Sutazny-poriadok-ZsAZ-2021.pdf 

 

3. V tejto skrátenej sezóne sa uskutočnia dve kolá súčasne s kolami dorastu, juniormi a 

dospelými. Ďalej môžeme očakávať podujatia aj Mítingy ZsAZ, Majstrovstvá ZsAZ 

jednotlivcov. 

 

4. Počet v družstve je bez obmedzenia. V súťažiach mladšieho žiactva - žiaci a žiačky- 

rok narodenia 2008 – 2009, prípadne mladší – iba v rozsahu pretekania sa v SAZ. 

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať 

maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m 

a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300 m. Mladšie žiactvo môže štartovať 

vo švédskej štafete, ale nie na úseku 400 m. Pretekári a pretekárky v kategórii 

mladšieho žiactva nemôžu štartovať v kategórii juniorov a dospelých. 

 

5. Disciplíny pre mladšie žiactvo: 

 

mladší žiaci : 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60 m pr., chôdza 2000 m, diaľka, výška, 

hod kriketovou loptičkou, guľa 3kg, 4x60 m  

 

mladšie žiačky : 60 m, 150m, 600 m, 1500 m, 60 m pr., 2000 m chôdza, diaľka, 

výška, hod kriketovou loptičkou, guľa 3 kg, 4x60 m 

 

6. 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 (Ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 10€/kolo, t.j. za 2 kolá 20€. 

Ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 20.-€/kolo, t.j. 40€ za 2 kolá). 

Poprosím priniesť čo najpresnejšiu sumu aby sme sa nezdržovali 

vydávaním/rozmieňaním peňazí. 

• Skontrolovať a upraviť prihlášku na kolo. 
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• Každý prihlásený pretekár musí byť zaregistrovaný v SAZ, najneskôr týždeň pred 

pretekom (na ktorý ho chcete prihlásiť). 

 

 

 

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

poriadku. Všetky schválené hosťovania sú na webe SAZ v časti 

Dokumenty/Organizačná komisia/Hosťovania. 

 

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

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

to zapríčiniť aj meškanie začiatku preteku. 

 

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

povinné. Predbežné štafety treba nahlasovať po úsekoch na webe SAZ, ktoré viete 

potom najneskôr hodinu pred štartom zmeniť. 

 

10. Termíny a usporiadatelia kôl : 

  

dátum podujatie kategória miesto usporiadateľ 

28.08.2021 1.kolo ml. žiactvo+dorast Trnava ASKTT 

11.09.2021 MSR ml. žiactvo - viacboje Bratislava SAZ 

12.09.2021 2.kolo ml. žiactvo+dorast Trnava ASKTT 

25.09.2021 M - ZsAZ ml. žiactvo +najml. žia Skalica ASKSK 

23.10.2021 M – ZsAZ v cezpoľ. behu všetky kategórie Nové Zámky ACNZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali, dňa 27.8.2021 

 

 

                     Matúš Kompas 

        riadiaci súťaže ml. žiactva ZsAZ 

 

https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2020/04/Hosťovanie-SAZ-2020-3.pdf

