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VÝBEROVÉ KONANIE PRE ZABEZPEČENIE ČASOMIERY POČAS 

MAJSTROVSTIEV SR A ATLETICKEJ LIGY V ROKU 2022 

 

Slovenský atletický zväz si Vás dovoľuje osloviť na predloženie ponuky pre 

zabezpečenie služieb časomiery v roku 2022.  

Ponuka musí obsahovať na každú súťaž samostatný položkový rozpočet. Ponúkaná 

cena bude konečná a bude obsahovať všetky náklady dodávateľa (doprava, ubytovanie, DPH 

a ďalšie).  

Položkový rozpočet bude zostavený podľa nasledujúcich požiadaviek SAZ:  

1. Všetky práce a informačné služby poskytované zhotoviteľom musia byť zabezpečené 

v súlade s Pravidlami atletických súťaži Svetovej atletiky a predpismi Atletické súťaže 

SAZ 2022.  

 

2. Zhotoviteľom poskytované práce a informačné služby pre potreby atletických súťaží: 

a) zaistenie merania časov cieľovou kamerou vrátane časovej tabule s priebežným, 

neoficiálnym cieľovým časom a ukazovateľom kôl, Led riadok - odpočet technické 

disciplíny, vyhodnotenie časov behov na cieľovej kamere vyškolenými a skúsenými 

rozhodcami cieľovej kamery,  

b) zaistenie obsluhy časomiery, 

a) spracovanie prihlášok, komplexné spracovanie štartovných listín, priebežných tlačív 

a výsledkových listín, 

c) spracovanie online výsledkov a všetkých výstupov z atletických súťaží výhradne 

oficiálnym súťažným softvérom SAZ – Atletická kancelária 2, 

d) odosielanie informácií zo všetkých prebiehajúcich disciplín v online forme na webové 

stránky www.atletika.sk a do štatistiky SAZ, 

e) zabezpečenie záťažových blokov a zaistenie merania reakčných časov, 

f) zaistenie štartéra počas atletických súťaží, 

g) zaistenie merania vzdialenosti optickými prístrojmi,  

h) zaistenie obsluhy počítačov a elektronický zápis pri technických disciplínach,  

b) zaistenie elektronických informačných tabúľ pre všetky bežecké disciplíny 

a informačných tabúľ pre všetky technické disciplíny, ich obsluhy a riadnej prevádzky 

počas celého trvania atletickej súťaže,  

i) zaistenie merania a váženia náčinia vyškoleným a skúseným rozhodcom, 

j) zaistenie merania rýchlosti vetra na príslušných atletických súťažiach so zobrazovacou 

tabuľou k vetromeru, 

k) pre M-SR mužov a žien v Trnave zabezpečiť použitie čipovej technológie pre 

disciplínu 5000 m.  
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MAJSTROVSTVÁ SR: 

• Majstrovstvá SR mužov a žien 

Termín: 25. - 26.6., Trnava 

• Majstrovstvá SR juniorov a 

junioriek 

Termín: 9. - 10.7., Dubnica nad 

Váhom 

• Majstrovstvá SR vo viacboji 

juniorov, junioriek, dorastencov, 

dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok  

Termín: 10. - 11.5., Nitra 

• Majstrovstvá SR vo viacboji  ml. 

žiakov a ml. žiačok 

Termín: 10.9., Martin 

• Finále Atletickej ligy - M-SR 

družstiev mužov a žien 

Termín: 15.9., Banská Bystrica 

• Majstrovstvá SR mužov a žien do 

23 rokov, st. žiakov a st. žiačok 

Termín: 17. - 18.9., Košice 

• Majstrovstvá SR družstiev 

dorastencov a dorasteniek 

Termín: 1.10., ZsAZ 

• Majstrovstvá SR družstiev 

starších žiakov a starších žiačok 

Termín: 8.10., Dubnica nad Váhom 

 

ATLETICKÁ LIGA: 

• 1. kolo Atletickej ligy 

Termín: 21.5., Košice 

• 2. kolo Atletickej ligy 

Termín: 5.6., Banská Bystrica 

• 3. kolo Atletickej ligy 

Termín: 6.8., Martin 

• 4. kolo Atletickej ligy 

Termín: 1.9., Trnava 

 

 

Záujemcovia o zabezpečenie služieb časomiery zašlú ponuky v zmysle tejto výzvy do 

10.4.2022 na e-mail: drozda@atletika.sk 

 

 

 

V Bratislave, 01.04.2022       Marco Adrien Drozda 

         Súťažné oddelenie SAZ 
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