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Majstrovstvá SR v hale jednotlivcov v roku 2022 
 
Všeobecné ustanovenia: 
Sú platné pre všetky majstrovské súťaže SAZ v roku 2022. 
 

1. Vekové kategórie 
Muži, ženy 2002 a starší  
Muži, ženy do 23 rokov – U23 2000 - 2001 
Juniori, juniorky – U20 2003 - 2004 
Dorastenci, dorastenky – U18 2005 - 2006 
Starší žiaci, staršie žiačky – U16 2007 - 2008 
Mladší žiaci, mladšie žiačky – U14 2009 – 2010 
Najmladší žiaci, najmladšie žiačky – U12 2011 a mladší 
 

2. Podmienky účasti 
Štartujú pretekári a pretekárky príslušnej vekovej kategórie, prípadne mladší v rozsahu 

pretekania sa svojej vekovej kategórie. Všetci pretekári a pretekárky musia byť členmi SAZ (sú 
v databanke SAZ). 
Na základe dohody medzi národnými zväzmi môžu štartovať i nečlenovia SAZ. Ich výsledky sa však 
do poradia M-SR nezapočítavajú. 
 

3. Prihlášky 
Atletické oddiely podávajú prihlášky do termínu a na adresu uvedenú v jednotlivých 

rozpisoch pretekov.  
Za každú zmenu oproti pôvodnej prihláške vyberá usporiadateľ poplatok (odhláška 1 €, 

prihláška 4 €, nenastúpenie na štart po ukončení prezentácie 7 €) 
V jednotlivých rozpisoch pretekov je uvedené kedy musí byť potvrdený štart každého 

pretekára, vrátane štafiet a prihlášky sa uzatvoria. 
Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel 

atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
Usporiadateľ po dohode so športovo -  technickým delegátom má právo neprijať prihlášku 

pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 
So súhlasom technického delegáta budú prihlášky akceptované aj po určenom termíne za 

poplatok 20 € za pretekára. 
 

4. Štartovné a poplatky 
a) Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí usporiadateľovi štartovné 3 € za pretekára na MSR kategórie 

juniorov, do 23 rokov, dospelých a 2 € na M-SR kategórie mladšieho žiactva, staršieho žiactva a 
dorastu. Po ukončení halovej sezóny sa štartovné a poplatky za celú halovú sezónu vyfakturujú 
klubu. 

 
Poplatok za štart na M-SR (všetky kategórie okrem veteránov a veteránok) – prihláška po 

čase určenom na prihlasovanie akceptovaná so súhlasom technického delegáta - 20,00 €  
Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – odhláška v čase určenom na 

odhlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov - 1,00 €  
Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – odhláška po čase určenom na 

odhlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov - 7,00 €  
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Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – prihláška v čase určenom na 
prihlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov - 4,00 €  

Poplatok za nenastúpenie na štart po ukončení prezentácie - 7,00 € 
 

5. Obmedzenie štartu 
Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa 

svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).  
 
Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho 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. Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho 
žiactva nemôžu štartovať v kategórii dorastu, juniorov a dospelých.  

 
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.  

 
Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho 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 400 m. Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva nemôžu 
štartovať v kategórii dospelých.  

 
Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu 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 400 m. Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať 
najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.  

 
Pretekári a pretekárky v kategóriách najml. žiactva, ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, 

juniorov a junioriek nemôžu v jeden deň súťažiť vo viacboji a inej disciplíne.  
 
Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva a mladšieho žiactva majú povolený 

jeden pokazený štart. 
 

6. Technické ustanovenia 
a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a ustanovení jednotlivých rozpisov. 
b) Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa 

dopingovej kontrole. Usporiadatelia sú povinní zabezpečiť podľa príslušných pokynov 
podmienky na túto kontrolu. 

c) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore ( v súlade s pravidlami / nie 
reprezentačný dres). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. 

d) V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry s klincami na tartan a 
sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu. 

e) Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí podľa propozícií 
podujatia pred začiatkom disciplíny vo vyhradenom priestore zvolávateľne, odkiaľ budú 
pretekári a pretekárky odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola 
dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a 
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audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a 
zariadení na súťažnej ploche.  

f) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.  
g) Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje 

spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď). 
 

7. Štartové čísla 
Vedúci družstva dostane pri prezentácii štartové čísla pre každého pretekára. 
Každý pretekár musí mať riadne pripevnené dve štartové čísla tak, aby boli počas pretekov 

čitateľné. Vo všetkých disciplínach, okrem skoku do výšky a skoku o žrdi, musí mať pretekár 
pripevnené jedno štartové číslo na hrudi spredu a druhé na chrbte. Pri skoku do výšky a skoku o 
žrdi stačí jedno štartové číslo umiestnené na hrudníku alebo na chrbte. 

 
8. Výber a spôsov nasadzovania na M-SR v hale 

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku 
pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 
V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačné nasledovné počty pretekárov: 
60 m a 60 m prek.       32 štartujúcich,  
200 m, 400 m, 800m        24 štartujúcich,  
1 500 m         20 štartujúcich, 
3 000 m        15 štartujúcich, 
chôdza         15 štartujúcich 
skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, skok o žrdi, vrh guľou  16 štartujúcich.  
 

Na MSR štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov 
športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v týždni 
konania M-SR uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk  

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa 
nemôže M-SR zúčastniť, musí sa čo najneskôr (v týždni M-SR) odhlásiť na e-mailovej adrese 
športovo-technického delegáta. 

 
Nasadzovanie: 

- Odporučené nasadzovanie do dráh v behoch na 60 m a 60 m prek. – 4,5,3,6,2,7,1,8 
        150 m a dlhšie – 3,4,2,1 

- Prioritne sa berie do úvahy výkon pretekára v aktuálnej sezóne, s prihliadnutím na jeho 
výkonnosť z predchádzajúcich sezón 

- Zmena spôsobu nasadzovania je v právomoci športovo – technického delegáta 
 

9. Protesty 
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, 

sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po úradnom 
vyhlásení výsledkov danej disciplíny.  

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí podať jury písomne do 
30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.  

Odvolanie musí byť pri M-SR a pri ostatných pretekoch v termínovej listine SAZ doložené 
vkladom vo výške 10 €.  

Postup podávania a riešenia protestov je upravený v Pravidle č.8 Technických pravidiel. 
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10. Tituly a odmeny 
Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2022 v...(disciplíne) v kategórii. 
Pretekári na 1.-3.mieste dostanú medailu a diplom. Pretekár na prvom mieste získa tričko 

s nápisom „Majster SR“ (mládežnícke kategórie). Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, ak 
preteky začali najmenej traja pretekári. 

Do hodnotenia majstrovstiev SR sa započítavajú iba občania SR registrovaní v SAZ. 
 

11. Vedenie výprav 
Výpravy na M-SR vo všetkých vekových kategóriách zabezpečujú oddiely. 

 
12. Hospodárske zabezpečenie- úhrada 

Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej zložky. Usporiadateľ 
dostane príspevok na technické zabezpečenie majstrovstiev od SAZ. 

 
13. Záverečné ustanovenia: 

a) Usporiadateľ jednotlivých majstrovských pretekov je povinný spracovať organizačné 
pokyny upresňujúce niektoré ustanovenia (kancelária pretekov, šatne, váženie 
náčinia,....), dať si ich schváliť Športovo - technickej komisii SAZ a až po schválení na 
webovej stránke SAZ. 

b) Usporiadateľ má právo po dohode so športovo - technickým delegátom upraviť časový 
rozpis pretekov tak, aby bol zaistený hladký priebeh pretekov. 

c) Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje 
spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď). 

d) Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo - technická komisia SAZ a budú 
včas uverejnené ako záväzné úradné správy na internete na stránke www.atletika.sk 

 

http://www.atletika.sk/
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Rozdeľovník pre zasielanie výsledkov z pretekov 
 
Usporiadatelia všetkých atletických pretekov v SR sú povinní vydať ihneď po pretekoch podrobné 
výsledky. 
Výsledky musia obsahovať: 
- názov pretekov, dátum a miesto konania  
- všetky dosiahnuté výkony, meno, priezvisko, úplný dátum narodenia, oddiel 
- vo vrhoch a hodoch uviesť hmotnosť náčinia 
- u viacbojov uviesť jednotlivé výkony 
- v štafetách uviesť celé menovité zostavy štafiet s rokom narodenia pretekára 
Výsledky sa posielajú na adresy:  
- Sekretariát SAZ  
- štatistická komisia SAZ: František Tóth, Pionierska 33, 927 00 Šaľa, e-mail: toth@atletika.sk  
- webstránka SAZ e-mail: kompas@atletika.sk  
- Hodnotné výkony pretekov nahlásiť do tlačových agentúr 
 

 

mailto:toth@atletika.sk
mailto:kompas@atletika.sk

