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Súťažný poriadok AZB 2022 
1) Základné ustanovenia  

Súťaž družstiev v atletike AZB sa riadi podľa pravidiel atletiky, smerníc SAZ a ustanovení 
tohto súťažného poriadku. 

 

2) Riadenie súťaží 
Jednotlivé súťaže riadi Výkonný výbor AZB. Za organizáciu, priame riadenie a priebeh 

jednotlivých súťaží zodpovedajú poverení riadiaci pracovníci v zmysle súťažného poriadku. 

 

3) Systém súťaže 

a) súťaže družstiev v oblasti sú jednoročné  
b) všetky súťaže prebiehajú formou viac stretnutí (3 kôl) za účasti všetkých družstiev 

zaradených do príslušnej kategórie  
■ najml. žiaci a najml. žiačky 

■ ml. žiaci a ml. žiačky   
■ st. žiaci a st. žiačky   

 

Počet kôl v jednotlivých kategóriách bude záležať od vývoja epidemiologickej situácie.  
 
c) súťaž jednotlivcov – Majstrovstvá AZB  

■ M - AZB najml. žiaci a najml. žiačky 

■ M - AZB ml. žiaci a ml. žiačky 

■ M - AZB str. žiaci a str. žiačky 

■ M - AZB dorastenci a dorastenky 

■ M - AZB juniorov, junioriek, mužov, žien a veteránov 

■ M - AZB v cezpoľnom behu všetkých kategórií 

■ M- AZB vo viacboji mladších žiakov  

■ M – AZB v chôdzi 
 

d) súťaž družstiev – Majstrovstvá AZB družstiev dorastencov a dorasteniek   
 

4) Práva a povinnosti riadiaceho pracovníka  
a) ihneď po obdržaní "Súťažného poriadku" vydá Spravodaj s informáciami pre vedúcich 

družstiev a pokynmi na usporiadanie 1. kola, ostatných kôl; 

b) urobí kontrolu zoznamu členov oddielu, hosťujúcich; 

c) spolupracuje s kanceláriou pretekov /poverený práca s AK + štatistika/, ktorý zabezpečí 

zápisy a vydanie priebežných výsledkov; 

d) je povinný zúčastniť sa každého kola súťaže, príp. zabezpečiť náhradu. Nasadzuje do 

rozbehov, ktoré sa bežia priamo na čas a dbá na riadny priebeh celej súťaže; 

e) vyberá štartovné a pokuty podľa rozpisu nižšie.  

f)  rozhoduje o odvolaniach sa k Súťažnému poriadku ako člen jury v 1. inštancii; 

g) po skončení pretekov preberie od usporiadateľa originály zápisov; 

h) skontroluje vyhodnotenie zápisov jednotlivých disciplín, porovná ich s výsledkami a 

vykoná opravu chybných výsledkov a bodových hodnôt. Preverí dodržiavanie súťažného 

poriadku, zistí neoprávnené štarty a uloží tresty a pokuty za nedodržanie pravidiel a 

súťažného poriadku; 

i)  do piatich dní po prevzatí výsledkov vydá Spravodaj, ktorý má obsahovať: 

■ meno riadiaceho súťaže, číslo spravodaja, druh súťaže, dátum vydania spravodaja 

■ zhodnotenie usporiadaného kola, pripomienky a návrhy 
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■ opravu výsledkov podľa zápisov a opravu bodovania 

■ vyhlásenie a odôvodnenie trestov a pokút 

■ oficiálnu tabuľku uskutočneného kola a oficiálnu celkovú tabuľku súťaže (za všetky kolá)  

■ s uvedením hlavných, pomocných bodov, počtami štartov družstva a prípravou ďalšieho 

kola 

a) Spravodaj súťaže zasiela po každom kole všetkým prihláseným družstvám elektronickou 

formou a na adresu predsedu AZB a web stránku Slovenského atletického zväzu.   
 

POUČENIE: "Proti rozhodnutiam riadiaceho súťaže v spravodaji je možné do 7 dní po 

rozposlaní spravodaja podať odvolanie na VV AZB.“ 

 

5) Štartujú  
a) v súťaži dorastu - dorastenci a dorastenky - rok narodenia 2005 - 2006 vo svojej vekovej 

kategórii, pretekári kategórie žiactva iba v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie; 

b) v súťažiach staršieho žiactva - žiaci a žiačky - rok narodenia 2007 - 2008 vo svojej kategórii 
pretekári, kategórie mladšieho žiactva iba v rozsahu pretekania svoje vekovej kategórie; 

c) v súťažiach mladšieho žiactva - žiaci a žiačky- rok narodenia 2009 – 2010, kategórie 
najmladšieho žiactva iba v rozsahu pretekania svoje vekovej kategórie; 

d) v súťažiach najmladšieho žiactva - žiaci a žiačky- rok narodenia 2011 a mladší. 

 

6) Podmienky účasti  
V súťaži AZB štartujú družstvá, ktoré sú riadnymi členmi AZB, riadne sa prihlásili a majú 

riadne uhradený členský klubový poplatok AZB.  
a) štartujú pretekári oddielu /registrovaní v databáze SAZ/, ktorí sa prihlásili do súťaže resp. 

pretekári ktorí sú na hosťovaní; 

b) maximálny počet členov jedného družstva je 22 pretekárov. Minimálny počet nie je 

stanovený. 

c) každé družstvo je povinné pred 1. kolom danej kategórie nahlásiť/dodať riadiacemu súťaží 

súpisku družstva s min. počtom 6 členov pre kategórie mladšieho žiactva a staršieho 

žiactva.  

d) štart družstva mimo súťaže z iných oblastí ako AZB a zahraničia nie je povolený; štart 

jednotlivca mimo súťaž je povolený za poplatok 3,-€ za každého pretekár z oddielov v 

AZB. Za pretekára z ostatných oddielov SAZ a zahraničných pretekárov je poplatok 5,-€ 

za pretekára. Tieto peniaze zúčtuje na VV AZB.     
d) ak družstvo je vylúčené zo súťaže pred dokončením súťaže, škrtá sa toto družstvo zo 

súťaže, pričom sa nemenia body ostatných družstiev z predchádzajúcich kôl;  
e) súťažiaci musia mať so sebou preukaz zdravotnej poisťovne a pretekajú na vlastnú 

zodpovednosť; 
f) pretekár, ktorý nebude v pondelok pred kolom registrovaný v SAZ nebude môcť nastúpiť 

na dané kolo; 
g) štart neregistrovaným pretekárom /neregistrovaný v databáze SAZ/ podľa pravidiel SAZ 

sa nepovoľuje. 

 

7) Úhrada 

Družstvá štartujú na náklady svojich atletických oddielov - klubov.  
Náklady riadiacich súťaží, spracovanie zápisov, spracovanie výsledkov, rozposlanie 

výsledkov, obsluhu a dopravu časomerného zariadenia zabezpečí VV AZB, vedúci rozhodca, 
technický riaditeľ, riaditeľ pretekov, technický personál, štartér, príspevok na zdravotnú službu.  
Všetky faktúry týkajúce sa súťaži AZB zasielať na adresu azb@atletika.sk 
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8) Prihláška na kolo  
Najneskôr v piatok týždeň pred pretekmi bude na internetovej stránke SAZ uverejnený 

dokument pomocou ktorého je možné vytvoriť elektronickú prihlášku na konkrétne preteky. 

Prihláška musí byť vykonaná vždy najneskôr deň pred pretekom do 2000 hod. Po tomto termíne 

systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore 

s rozsahom pretekania v SAZ a v AZB nebude braná do úvahy.   

 

9) Začiatok stretnutí a prezentácia  
Všetky stretnutia sa začínajú  v stredu popoludní (od 14:00 hod.) alebo v soboru ráno (od 

10:00 hod.), pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak.   
Prezentáciu pred kolom musí ukončiť vedúci družstva 30 min pred začiatkom prvej disciplíny.  
Pri prezentácii urobí vedúci družstva v prihláške zmeny:  
■ 5 zmien bezplatne (škrt pretekára, škrt disciplíny, zmena disciplíny, dopis disciplíny) za 

družstvo, ostatné zmeny bude možné urobiť iba za poplatok 1.-€ za každú ďalšiu zmenu v 
prihláške. 

■ dopis pretekára v deň pretekov 5 € + štartovné 

 

10) Obmedzenie štartov   

 Pretekári kategórie juniorov, dorastencov, žiakov v jeden deň nemôžu štartovať v dvoch 
disciplínach dlhších ako 400m. Pretekári kategórie žiakov a žiačok nemôžu skákať 

trojskok. 

 Pretekári kategórie a najml. žiakov a najml. žiačok môžu v jeden deň štartovať 
maximálne v troch disciplínach (vrátane štafety), z ktorých maximálne dve môžu byť 

dlhšie ako 200m a z nich jedna môže byť dlhšia ako 300m. 

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

maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť 

dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 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 dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v 

troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 

m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m. 

 Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov a junioriek môžu v jeden deň štartovať 

najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200m.  

 Pretekári kategórie mladších a najml. žiakov, mladších a najml. žiačok vrhajú guľou o 
hmotnosti 2 kg, môžu vrhať aj o hmotnosti 3 kg. 

 
Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený.  

Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok. 

Tieto pravidlá platia iba pre preteky AZB /pre M-SR platí “Biela knižka 2022 SAZ“/. 

 

11) Námietky a odvolania  
Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky 

musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže.  
Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci 

súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, 

neoprávnený štart,...).  
Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného 

týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB. 
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12) Previnenia a tresty  
a) pri neuskutočnení stretnutia z viny usporiadateľa, je usporiadateľ povinný uhradiť 

zúčastneným družstvám, rozhodcom, všetky preukázané a doložené výdavky; 
b) ak si usporiadateľ kola nesplní povinnosti, bude mať skrátený príspevok na technické 

usporiadanie;  
c) neoprávnené štarty sa trestajú stratou všetkých pomocných bodov získaných týmito 

pretekármi a navyše odčítaním 1 hlavného bodu z upraveného výsledku a poradie 

pretekárov sa posúva. Každý neoprávnený štart sa posudzuje a trestá zvlášť. Pod pojmom 

neoprávnený štart sa rozumie napr.: štart pretekára v disciplíne mimo povoleného rozsahu 

pretekania, štart pretekára po neoprávnenom nenastúpení na štart a iné;  
d) ak sa zistí neoprávnený štart pretekára v rozbehu, je pretekár diskvalifikovaný a do finále 

postupuje pretekár tak, akoby pretekár s neoprávneným štartom neštartoval. Ak sa to zistí 
v technických disciplínach, je pretekár zo súťaže vylúčený. V obidvoch prípadoch je 

družstvo potrestané podľa ods. "c" tohto článku  
e) za nenastúpenie na štart NP v disciplíne sa vyberá poplatok 3,00 €.  
f)  Po ukončení prezentácie, ktorá končí 30 min pred štartom prvej disciplíny, sa za každé 

nenastúpenie na štart platí pokuta 3,00 € a pretekár je zo všetkých ďalších disciplín v 
zmysle pravidiel atletiky vylúčený (riadiaci súťaže vyradenie pretekára môže urobiť i 

dodatočne pri kontrole výsledkov). 

 

13) Hlavné povinnosti usporiadateľa  
a) zaistiť včas štadión, jeho vybavenie, spracovanie výsledkov, časomer, vyznačenie 

sektorov, šatne, WC, prípadne sprchy; 

b) zabezpečiť dobrú organizáciu stretnutia a zdravotnú službu; 

c) zabezpečiť dostatok rozhodcov, technickú čatu a zúčtovať ich podľa platných smerníc 

SAZ. Koordinovať počty s VR + TR + Štartér /s AZB/; 

d) najneskôr 7 dní pred stretnutím zaslať všetkým zúčastneným družstvám, na stránku SAZ, 
predsedovi AZB a riadiacemu súťaže propozície stretnutia. 

 

14) Preloženie stretnutia 

a) usporiadateľ môže preložiť kolo len po odsúhlasení vykonaným výborom AZB;  

b) pokiaľ usporiadateľ nemôže z akýchkoľvek dôvodov zaistiť usporiadanie kola na 

pridelenom štadióne AZB, je povinný zaistiť kolo na inom štadióne. Nie je dovolené, aby 

pridelené kolo odmietol; 

c) nie je dovolené preložiť disciplínu do haly, telocvične; 

d) pri nedokončení stretnutia zásahom vyššej moci, určí riadiaci súťaže ďalší postup 

v spravodaji. 

 

15) Hosťovanie 

V súťažiach družstiev st. žiactva a dorastu je povolené hosťovanie medzi oddielmi AZB. 

Hosťovanie platí pre súťaže družstiev pre celý rok 2022 (vrátane M-SR družstiev žiakov a 

dorastencov).    
Hosťovanie pretekárov v AZB sa riadi predpismi uvedených v „Hosťovacom poriadku pre 

rok 2022“. 

Oddiel môže mať na súpiske maximálne štyroch hosťujúcich pretekárov, pričom na súťaž 
v jednom kole (podujatí) môžu nastúpiť a bodovať maximálne dvaja pretekári, ktorí majú 

povolenie hosťovať. Ďalší hosťujúci pretekári môžu štartovať iba mimo bodovania.  
Všetci pretekári, ktorí majú povolené hosťovanie, musia byť uvedení v zozname hosťujúcich 
pretekárov. Oznámenie o hosťovaní potvrdené VV AZB dostanú obidva oddiely a riadiaci 
súťaží AZB.  
 
 



          
 

 

    Atletický Zväz Bratislavy 

Súťažný poriadok 2022 

       

16) Jednotné úbory  
Družstvám odporúčame štartovať v jednotných dresoch. Jednotné dresy štafiet sú povinné. 

 

17) Prístup na ihrisko  
Právo vstupu na ihrisko majú rozhodcovia, funkcionári pretekov, riadiaci pretekov a jeden 

vedúci súťažiaceho družstva. Počas pretekov je zakázané trénovať na štadióne. 

 

18) Rozhodcovia  
Usporiadateľ zabezpečuje dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov. Medzi rozhodcov 

pretekov zaradí i tých rozhodcov, ktorých mu delegoval VV AZB. 

 

19) Zaradenie do rozbehov 

Zaradenie do rozbehov robí riadiaci súťaže. 
 

20) Základné výšky a zvyšovania 

Skok do výšky:  
najml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm  

najml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm  
ml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm  

ml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm  
st. žiaci – 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm  
st. žiačky – 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161,...cm  

dorastenci – 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 183,...cm  
dorastenky – 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163,...cm  

Skok o žrdi : 
starší žiaci – 160, 180, 200, 220, 230, 240,....cm 

staršie žiačky - 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240....cm  
dorastenci – 180, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300,...cm  
dorastenky - 180, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300...cm 

 

21) Hodnotenie pre st. žiakov, dorast   
Za umiestnenie v jednotlivých disciplínach sa udeľujú tzv. pomocné body:  

a) hodnotí sa 10 miest: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Body sa udeľujú iba pretekárom z oddielov 

AZB;  
b) rovnosť výkonov na bodovaných miestach sa rieši podľa pravidiel atletiky. Pomocné 

body sa prípadne delia. Rovnosť výkonov hlavných bodov v jednotlivých kolách sa rieši 
tak, že o poradí družstiev rozhoduje väčší počet získaných prvých, prípadne druhých,… 
miest; 

c)  získané pomocné body v každom kole sa sčítajú a družstvá v poradí podľa tohto súčtu 
získavajú tzv. hlavné body. Prvé družstvo toľko bodov, koľko družstiev bolo na začiatku  
prihlásených do súťaže a ďalšie vždy o 1 bod menej; 

d) body možno udeliť len v prípade, že sa na štart postavia 2 pretekári z klubov prihlásených 
do súťaže družstiev,     

e) pri udelení červenej karty platí pretekárovi dosiahnutý výkon pre bodovanie, t.j. výkon 
dosiahnutý pred udelením karty. 

Pre M – AZB družstiev dorastencov a dorasteniek platia vyššie uvedené pravidlá. 
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21a) Hodnotenie pre mladších žiakov  
Za umiestnenie v jednotlivých disciplínach sa udeľujú tzv. pomocné body:  

a) hodnotí sa 10 miest: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Body sa udeľujú iba pretekárom z oddielov 
AZB;  

b) rovnosť výkonov na bodovaných miestach sa rieši podľa pravidiel atletiky. Pomocné body 
sa prípadne delia. Rovnosť výkonov hlavných bodov v jednotlivých kolách sa rieši tak, že 

o poradí družstiev rozhoduje väčší počet získaných prvých, prípadne druhých,… miest;  
f) získané pomocné body v každom kole sa sčítajú a družstvá v poradí podľa tohto súčtu 

získavajú tzv. hlavné body. Prvé družstvo toľko bodov, koľko družstiev bolo na začiatku  
prihlásených do súťaže a ďalšie vždy o 1 bod menej; 

d) body možno udeliť len v prípade, že sa na štart postavia 2 pretekári z klubov prihlásených 
do súťaže družstiev, 

e) pri udelení červenej karty platí pretekárovi dosiahnutý výkon pre bodovanie, t.j. výkon 
dosiahnutý pred udelením karty. 

 

21 b) Hodnotenie pre najmladších žiakov (ročníky 2011-2012) 

Za umiestnenie v jednotlivých disciplínach body nasledovne:   
a) hodnotí sa 10 miest v redukovanom poradí (2 najlepší z každého klubu na disciplíne) 

postupne: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Body sa udeľujú iba pretekárom zo všetkých oddielov 
AZB; 

b) rovnosť výkonov na bodovaných miestach sa rieši podľa pravidiel atletiky. Získané body 
sa prípadne delia. Rovnosť výkonov hlavných bodov v jednotlivých kolách sa rieši tak, že 
o poradí družstiev rozhoduje väčší počet získaných prvých, prípadne druhých,… miest;  

c) Body získané v jednotlivých kolách sa spočítavajú, konečné poradie sa určí na základe 

sčítania bodov po všetkých kolách. V prípade rovnosti, o poradí rozhoduje poradie 

v poslednom kole.   

d) body možno udeliť len v prípade, že sa na štart postavia 2 pretekári z klubov prihlásených 

do súťaže družstiev, 

e) pri udelení červenej karty platí pretekárovi dosiahnutý výkon pre bodovanie, t.j. výkon 

dosiahnutý pred udelením karty. 

 

22) Zvláštne technické ustanovenia  
a) preteky v behoch a v štafetách sa uskutočňujú priamo ako finálové a konečné poradie sa 

určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu, v ktorom behu boli dosiahnuté;  
b) pokiaľ je na disciplínu prihlásený iba 1 pretekár, nie je možné túto disciplínu uskutočniť, 

ani udeliť body. Riadiaci súťaže je povinný toto oznámiť všetkým vedúcim družstiev a to 

pred otvorením súťaže na technickej porade. Je povinný prijať prípadnú ďalšiu prihlášku a 

príp. povoliť zmenu odovzdanej zostavy, aby sa súťaž mohla uskutočniť;  
c) Na pretekanie sa v súťažiach AZB sa subsidiárne vzťahuje Rozsah pretekania SAZ 2021.      

 

23) Postup 

Družstvá, ktoré sa umiestnia v súťaži družstiev AZB v kategórii starších žiakov a starších 

žiačok na 1. a 2. mieste postupujú na M-SR družstiev. 

Zo súťaže najml. žiakov a žiačok, ml. žiakov a žiačok sa nepostupuje.   

Družstvá, ktoré sa umiestnia na  1. a 2. mieste v rámci M –AZB družstiev dorastencov 

a dorasteniek postupujú na M-SR družstiev. U dorasteniek na základe umiestnenia klubu 

AZB na MSR družstiev dorastu postupuje aj klub umiestnený na 3. mieste.    

 

24) Zostup  
Zo súťaže AZB nezostupuje žiadne družstvo. 
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25) Titul  
Víťazné družstvo každej kategórie sa stáva „Majstrom AZB“. 

 

26a) Rozsah súťaží  
najmladší žiaci 60m, 150m, 600m, 1000m 60m pr., 1000m chôdza, diaľka,  výška,  

kriketka, guľa 2kg, 4x60m, 

najml. žiačky  60m, 150m, 600m, 1000m, 60m pr., 1000m chôdza, diaľka, výška, 

kriketka, guľa 2 kg, 4x60m 

mladší žiaci   60m, 150m, 600m, 1500m, 60m pr., 1000m chôdza, diaľka, výška,  

kriketka, guľa 3kg, 4x60m,  

mladšie žiačky  60m, 150m, 600m, 1500m, 60m pr., 200m prek., 1000m chôdza, diaľka, 

výška,  

kriketka, guľa 3 kg, 4x60m,  

starší žiaci   60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 3000, 100m pr., 300m prek.,  

1500m prek., 2000m chôdza, diaľka, výška, guľa 4 kg, disk 1kg, oštep 

600g, kladivo 4 kg, žrď, 4x60m, 4x300m 

staršie žiačky  60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 2000m, 100m pr., 300m prek.,  

1500m prek., 2000m chôdza, diaľka, výška, guľa 3 kg, disk 0,75kg,  

oštep 500g, kladivo 3kg, žrď, 4x60m, 4x300m 

dorastenci   100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m pr., 400m pr.,  

2000m prek., 5000m chôdza, diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa 5 kg, 

disk 1,5kg, oštep 700g, kladivo 5kg, 4x100m, 100-200-300-400m  
dorastenky   100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m pr., 400m pr., 

2000m prek., 3000m chôdza, žrď, výška, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, 

disk 1kg, oštep 500g, kladivo 3kg, 4x100m, 100-200-300-400m 

juniori   disciplíny dorastencov, guľa 6kg, disk 1,75kg, oštep 800g, kladivo 6kg 

juniorky   disciplíny dorasteniek, guľa 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštep 600g 

Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach v rozsahu 

pretekania sa svojej vekovej kategórie /pozri Rozsah pretekania SAZ 2022/. Do rozsahu 
pretekania patria majstrovské a doplnkové disciplíny.  

Doplnkové disciplíny sú všetky disciplíny nižších vekových kategórií a majstrovské 

disciplíny najbližšej vyššej kategórie. Pre mladších žiakov a mladšie žiačky sú doplnkovou 
disciplínou aj behy na 100m a 200m. 

 

27) Usporiadatelia kôl, termíny a miesto 
Pre kluby podieľajúce sa na usporiadaní AZB ligy a M-AZB sa nebudú uplatňovať pokuty 

za NP a škrty pri prezentácii ako je uvedené v Súťažnom poriadku AZB 2022 s prihliadnutím 

na skutočnosť, že sa to nebude zneužívať. 

 

28) Záverečné a prechodné ustanovenia 
a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2022 a podľa 

propozícií pretekov. 

b) V prípade veľkého počtu prihlásených, bude urobený výber pretekárov a rozdelený do 

skupín, najme v diaľke.  

c) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.  
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d) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v 

technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov. 

e) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na 

technické usporiadanie pretekov.  

f) Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam 

ÚVZ SR.  

g) V prípade potreby usporiadateľ s riadiacim súťaže môže v  disciplínach diaľka, guľa, 

oštep, kriketka upraviť počet pokusov pretekárom len na tri. 

 

29) Účasť družstiev v súťažiach a riadiaci súťaží  
Zoznam v súťažiach bude upravený po prezentácii prvého kola: najmladší žiaci, 

najmladšie žiačky, mladší žiaci a mladšie žiačky,  starší žiaci a staršie žiačky, dorastenci, 

dorastenky, juniori a juniorky 

 

Riaditeľ pretekov:  Dominika Blašková  

Hlavný rozhodca:  Renáta Polanská  

PC spracovanie: Matúš Kompas  + AZB  

Časomer:   Kril   

Zdravotná služba: SČK  

Riadiací súťaže:  starší a mladší žiaci: Dag Bělak  

   Najmladší žiaci: Renáta Polanská   
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Termínová listina AZB 2022 
(stav k 10.4.2022) 

Január 
16.1. Halové M-AZB ml. žiactva U14 a st. žiactva U16– ODLOŽENÉ  Bratislava  

29.1. V4 míting        Bratislava 

30.1  Elán Míting        Bratislava 

30.1. Halové majstrovstvá SR veteránov     Bratislava 

 

Február 
3.2.  Czech Indoor Gala      Ostrava (CZE) 

6.2.  Halové majstrovstvá AZB žiactva U16, mužov a žien  Bratislava 

11.2. Halové majstrovstvá SR v chôdzi st. žiakov a žiačok, jun. a junioriek Banská Bystrica 

13.2.  Majstrovstvá AZB najml. a ml. žiactva    Bratislava 

15.2.  28. Banskobystrická latka – WA indoor Tour Silver  Banská Bystrica 

19.2  Halové majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov  

a mladších žiačok      Bratislava – hala 

20.2.  Halové majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek  Bratislava – hala 

26. - 27.2. Halové M – SR mužov a žien     Bratislava – hala 

  

Marec 
 

5.3.  Halové M – SR juniorov a junioriek    Bratislava – hala 

6.3.  Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok Bratislava – hala 

12.-13.3. Halové majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov,  

junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok   Bratislava – hala 

19. – 21.3.  Halové MS v atletike      Belehrad (SRB) 

20.3.  Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien   Trnava    

26.3.  Dúbravská Atletická Mini-Liga     BA – Dúbravka 

 

Apríl 
2.4. Majstrovstvá SR v chôdzi na 20 km mužov  Becool  Poděbrady (CZE) 

2.-3.4. 17. ročník ČSOB Bratislava marathon 2022    Bratislav 

23.3.  EA Permit Dudinská 50 + M – SR v chôdzi na 35 km mužov a žien Dudince 

23.4. Majstrovstvá SR v behu na 10 000m na dráhe mužov, žien,  

juniorov a junioriek      Otrokovice (CZE) 

23.4.  Vrhačská Tour 2022 – 1. kolo      Košice 

23.4. Dúbravská Atletická Mini-Liga      BA – Dúbravka 

30.4. 1. kolo ligy AZB najmladšie žiactvo    AZB  

 

Máj 
7.5.  Behaj lesmi Devín       Bratislava 

8.5. Akademické Majstrovstvá SR 2022 (atletická časť) + Atletický míting 

38.ročník Memoriálu Tomáša Babiaka   STUBA Bratislava – MG 

11.5. 1.kolo ligy AZB ml. žiactvo    AZB  

18.5. 1. kolo ligy AZB st. žiactvo    AZB  

21.5. Majstrovstvá SR v chôdzi juniorov a junioriek na 10 km + AL  Bratislava 

21.5. M - AZB v chôdzi žiacke kategórie – Petržalský chodecký míting Bratislava 

21.5.  1. kolo Atletickej ligy 2022     Košice 

21.5.   Dúbravská Atletická Mini-Liga     BA – Dúbravka 

28.-29.5. M – AZB všetky kategórie     Šamorín 

30.5.   Zlatá Tretra Ostrava      Ostrava (CZE) 
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Jún 
4.6  53. ročník Záhoráckej 20 + M - SR v chôdzi mužov a žien, juniorov  

a junioriek na 10 km, veteránov na 5 km + liga  Borský Mikuláš 

5.6.   2. kolo Atletickej ligy 2022     Banská Bystrica 

9.6.   P-T-S míting      SAZ  Šamorín  
9.6.  Štafetový pohár       Šamorín 

11. - 12.6. M – SR dorastencov a dorasteniek    Banská Bystrica 

18.6.  2. kolo ligy AZB ml. žiactvo + najml. žiactvo AZB  BA -   

22.6.   2. kolo AZB st. žiactvo    AZB  BA -  

26. - 27.6. MSR mužov a žien      Trnava 
25.-28.6. Turnaj 4 miest     AZB  Ljubljana (SLO) 

25.6.  Dúbravská Atletická Mini-Liga     BA – Dúbravka 

29.6.   Medzištátne stretnutie U18 CZE-HUN-SLO-SVK  Maďarsko (HUN)  

      

Júl 
1.7.  Štafetový míting    AZB  Bratislava 

1.- 3.7.  Majstrovstvá Európy v horskom behu    El Paso (ESP)   

4.-7.7.  Majstrovstvá Európy U 18     Jerusalem (ISR)  

9.-10.7.  M – SR juniorov a junioriek     Dubnica/V 

15.–24.7. Majstrovstvá sveta      Oregon (USA) 

16.7.  Medzištátne stretnutie U20 CZE-HUN-SLO-SVK-POL  Slovinsko (SLO) 

23.7.  Dúbravská Atletická Mini-Liga     BA – Dúbravka 

24.-30.7. EYOF        Banská Bystrica 

 

August 
1.– 6.8.  Majstrovstvá sveta U20      Cali (COL) 

6.8.  3. kolo Atletickej ligy 2022     Martin 

11.-16.8 .International Children Games 2022  AZB  Coventry (GBR) 

14.8.   M – SR v behu do vrchu     Pruské -Vršatec  

15.–21.8. Majstrovstvá Európy      Mníchov (GER) 

23.8.  International Visegrad Match U20    Kolín (CZE) 

27.8.  Dúbravská Atletická Mini-Liga     BA – Dúbravka 

 

September 
1.9.   4. kolo Atletickej ligy 2022     Trnava  

3.9.  M – AZB  vo viacboji ml. žiakov a žiačok AZB  Bratislava 

3.9.  Telekom Night run    Becool  Bratislava 

10.–11.9. M – SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, 

  dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok   Nitra  

10. 9.   M –SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok   Martin 

11.9.  Národný beh Devín-Bratislava ???    Bratislava 

15.9.   MSR družstiev mužov a žien/Finále AL 2022   Banská Bystrica 

17.-18.9. M – SR st. žiakov a žiačok, mužov a žien do 23 rokov   Košice 

17.9.  Dúbravská Atletická Mini-Liga     BA – Dúbravka 

21.9.  3. kolo AZB st. žiactvo    AZB  BA  

24. 9.  M – SR v behu na 10 km na ceste    Prievidza 

24.9.  Medzištátne stretnutie U16 CZE-HUN-SLO-SVK  CZE 

25.9.  Majstrovstvá SR v horskom behu – Mariatálsky Štvanec Marianka 

25.9.  M – AZB  družstiev dorastu    AZB  BA 

28.9.   3. kolo AZB ml. žiactvo   AZB  BA 

 

Október 
1.10.   M – SR družstiev dorastencov a dorasteniek   ZsAZ 

2.10.  3. kolo ligy AZB najmladšie žiactvo   AZB   BA 
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2.10.   M – SR v maratóne mužov a žien, MMM   Košice 

8.10.  M – SR družstiev st. žiakov a žiačok    Dubnica/V.  

22.10.  Dúbravská Atletická Mini-Liga     BA – Dúbravka 

 

November 
12.11.  M – AZB v cezpoľnom behu   AZB   Bratislava 

19.11.  M –SR v cezpoľnom behu      Dubnica/V. 

 

December 
11.12.  28. Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu    Turín (ITA) 

 

Verzia: 1.5.2022 

 


