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Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 21.11.2021 

 

Prítomní:  
členovia ŠTK -  Róbert Mittermayer, Ján Gigac, František Tóth, Marián Kalabus, Andrea 

Filipová, Dag Bělák, Branislav Droščák, Marco Adrien Drozda,  
členovia komisií -  Martin Pupiš, Martin Illéš,  
hostia –   Ján Koštial. 
Ospravedlnení: Jozef Malík, Alfons Juck 

 

Program : 

1. Privítanie 
2. Vyhodnotenie M SR 2021 všetkých kategórií 
3. Návrh zmien M SR 2022 všetkých kategórií 
4. Vyhodnotenie Atletickej ligy 2021 
5. Návrh zmien Atletickej ligy 2022  
6. Návrh Dorasteneckej ligy 2022 
7. Návrh termínovej listiny SAZ 2022 a výberové konanie na usporiadateľov 
8. Návrh športovo - technických delegátov a riadiacich súťaží 2022 
9. Štruktúra súťaží SAZ 2022 
10. Smernica o športovo - technických delegátoch 
11. Rozsah pretekania sa v SAZ 2022 
12. Príprava halovej sezóny 2022 
13. Príprava brožúry „Atletické súťaže – hala 2022“ 
14. Príprava brožúry „Atletické súťaže 2022“ 
15. Rôzne 
16. Záver 

 

1. Privítanie 

Predseda ŠTK R. Mittermayer privítal prítomných, poďakoval sa členom komisie, športovo – 

technickým delegátom, riadiacim súťaže za ich prácu v roku 2022 a taktiež sa poďakoval 

organizátorom podujatí SAZ v náročnej sezóne, kde sa museli riešiť rýchle zmeny z dôvodu 

opatrení. 

2. Vyhodnotenie M SR 2021 všetkých kategórií 
 
Predseda ŠTK R. Mittermayer všeobecne vyhodnotil MSR. V roku 2022 bola sezóna náročná 
z dôvodu pandemickej situácie. MSR v hale boli v obmedzenom režime, letná sezóna 
v oblastiach začala neskôr, našťastie sa podarili zorganizovať všetky podujatia vonku. 
V sezóne 2021 sa rekonštruuje viacero štadiónov,  zvyšné štadióny boli pod väčším 
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náporom. Usporiadatelia podujatí SAZ sa menili podľa epidemiologických možností 
okresov, v mnohých prípadoch sa presúvalo miesto organizovania na poslednú chvíľu. 
Zhodnotil, že máme kvalitných organizátorov podujatí, ktorí za krátky čas dokázali pripraviť 
vhodné podmienky. Veľké poďakovanie patrí usporiadateľom, zamestnancom sekretariátu, 
predsedom oblastí, rozhodcom a funkcionárom.  
Vyzval prítomných nech jednotlivo vyhodnotia MSR. 
 

Drozda –  poďakovanie usporiadateľom. 
  Výborná spolupráca s organizátormi 
  Náročné zabezpečovanie rozhodcov 
Kalabus -  viacboje MT, BA podľa očakávania 
  Nutnosť zorganizovať školenia rozhodcov 
Droščák - oprava bodovania niektorých disciplín v AK2 vo viacboji 
  Pretekári v mladších kategóriách prvýkrát držali žrď na pretekoch 
  Štartovné na MSR v maratóne a polmaratóne je vysoké 
Gigac -  krátky čas pre ŠTD na spravodlivý výber pretekárov na MSR 
Bělák -  vysoké štartovné na MSR v polmaratóne a maratóne 
  Certifikácie tratí sa uskutočňovali na poslednú chvíľu 
  Príprava a motivácia rozhodcov k EYOF je výborná 
  Veľa pretekárov ignoruje call room, poučenie pretekárov a trénerov 
   

Poradie družstiev v súťažiach na ceste (10 km, polmaratón, maratón) sa 
určuje súčtom časov 3 najlepších pretekárov družstva. 

 
Poradie družstiev v cezpoľnom behu a v chôdzi sa určuje súčtom poradí 3-
och najlepšie umiestnených členov každého družstva v neredukovanom 
poradí (poradie bez cudzincov – okrem hosťujúcich a pretekárov mimo 
súťaž). V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhoduje lepšie 
umiestnenie posledného bodujúceho pretekára družstva. 

 
Titul a medaile sa budú udelené len v prípade, že sa pretekov zúčastnia 
(nastúpia na štart) aspoň 3 družstvá. 
 

Koštial -  vysoké štartovné na MSR v polmaratóne a maratóne – dorovnanie zo SAZ 
Propozície podujatia sú oveľa skôr ako propozície MSR – maratón, 
polmaratón, 10 km 
Špekulácie po ukončení prihlasovania 
Vyriešiť spôsob určovania kategórií pri spoločných súťažiach 
Kategorizácia veteránov pri spoločných súťažiach a súťažiach družstiev 

Tóth -   problémy so súťažami družstiev – polmaratón, maratón, 10 km, kros 
  4 x 60 m U16 – nábehové územie, odovzdávacie územie – špecifikovať 
  Zle zabezpečené vyberanie štartovného počas MSR – dlhé rady 
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Mittermayer - neuskutočňovať súťaže družstiev v polmaratóne, maratóne, 10 km. 
Organizátor vyhlasuje rôzne ďalšie súťaže a táto je na chvoste záujmu pri 
vyhlasovaní. Nedisciplinovať trénerov a pretekárov pri nahlasovaní družstiev. 

  

3. Návrh zmien M SR 2022 všetkých kategórií 
 

Droščák - Treba dovybaviť štadióny žrďami 
   V letných mesiacoch uskutočňovať dlhé behy na konci dňa 

  Nerušiť súťaže družstiev v polmaratóne, maratóne, cezpoľnom behu, 10 km 
  Uskutočniť MSR aj v zmiešaných štafetách 

Zmiešané štafety by mohli byť aj pri iných podujatiach (Elán míting, V4, 
mítingy) 

  V časovom slede lepšie behy až po horších behoch 
  Lepšie špecifikovať príspevok zo SAZ na mítingy 
Illéš -  žrde sú k dispozícii v oblastiach, treba v predstihu dopraviť na miesto 

podujatí 
Pupiš -  je náročné pre kluby vyskladať všetky štafety a aj zmiešanú štafetu na 

jednotlivých MSR 
Koštial - uskutočňovať zmiešané štafety, môžu byť aj zvlášť 
 Doplniť do rozsahu pretekania zmiešanú štafetu 100-200-300-400 m U18 

a taktiež uskutočniť MSR. Táto disciplína bude aj na EYOF 
 Prehodnotiť bodovanie družstiev polmaratón, maratón, 10 km, kros 
Gigac - prihlášky na MSR posunúť o jeden deň, aby ŠTD stihol spraviť výber 
Bělák -  spoplatniť dohlášky po termíne na MSR v polmaratóne a maratóne, 10 km 
 Pre hodnotení družstiev v cezpoľnom behu pri rovnosti bodov určiť 

rozhodujúceho pretekára. (1., či 3) 
 Veteránov započítavať do súťaže družstiev dospelých 
 Zaradiť na MSR zmiešané štafety, aj 100-200-300-400 m U18 
Tóth -  pri viacboji upraviť program AK2, ak má pretekár DNS v disciplíne vo 

výsledkoch musí figurovať DNF 
   Neorganizovať MSR družstiev polmaratón, maratón, 10 km 
   Pri FB kde ostal jeden pretekár automaticky prideliť body – AK2 
Mittermayer – doplniť do brožúry „Atletické súťaže“ spôsob behania 4 x 60 m U16 
   Nakúpiť bodovacie tabuľky pre viacboj 
 

4. Vyhodnotenie Atletickej ligy 2021 
Mittermayer - riadiaci súťaže 
  Vyhodnotenie kôl a finále AL – viď Spravodaje 
  Stále zaujímavý projekt SAZ 
  Súťaž graduje až do poslednej disciplíny 
  Výborná spolupráca s družstvami 

Projekt nie úplne splnil očakávania v kvalite a obsadzovaní niektorých 
disciplín 
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5. Návrh zmien Atletickej ligy 2022  
 
Droščák -  víťaz všetkých kôl AL by získal 1 hl. bod naviac k prenášaným bodom do 

finále 
 znížiť limity v niektorých disciplínach na pridelenie bodov, podľa výkonnosti atlétov 

v SAZ, napr. hod kladivom 
Kalabus - hl. body z kôl by sa zmenili na pomocné body a prenášali by sa ako pomocné 

body do finále 
 Prehodnotiť najnižšie výkony na prideľovanie bodov na základe aktuálnej 

výkonnosti 
 

6. Návrh Dorasteneckej ligy 2022 
 
Gigac -  predstavil dorasteneckú ligu – viď súťažný poriadok 
  Doplniť spôsob postupu pre rok 2022 a ďalšie roky 
  Delegovať riadiacich súťaže 
Droščák -  podujatie riešiť ako GPS 
  Hosťovanie v DL – celé Slovensko 
Mittermayer - osloviť organizačnú komisiu k spôsobu hosťovania v dorasteneckej lige 
  Mládežnícke kategórie hosťovať len v oblasti 

 
7. Návrh termínovej listiny SAZ 2022 a výberové konanie na usporiadateľov 

Pupiš - termín MSR mužov a žien sa viaže na odporúčaný termín WA. V tomto termíne je 
uzávierka kvalifikačných kritérií na vrcholné podujatia. 
ŠTK navrhla schváliť usporiadateľov pre VV SAZ - viď priložený materiál pre ŠTK 

 
8. Návrh športovo - technických delegátov a riadiacich súťaží 2022 

ŠTK navrhla športovo - technických delegátov a riadiacich súťaží 2022 - viď priložený 
materiál pre ŠTK 
 

9. Štruktúra súťaží SAZ 2022 
ŠTK predkladá ŠS k VV SAZ - viď priložený materiál pre ŠTK 

 
10. Smernica o športovo technických delegátoch 

Mittermayer - návrh nerobiť smernicu, ale štatút športovo – technickej komisie, kde by boli 
uvedené funkcie športových odborníkov: športovo – technický delegát, riadiaci súťaže 
 

11. Rozsah pretekania sa v SAZ 2022 
Illéš –  doplnenie disk 0,75g pre žiačky  
 Doplniť vekové obmedzenie pre kategóriu najmladšieho žiactva 
 Do budúcna pripraviť doplnenie oštepu 400 g  
Gigac – wortex pre najmladšie žiactvo 

 
12. Príprava halovej sezóny 2022 
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Drozda – na základe epidemiologickej situácie návrh na zrušenie podujatí v novembri 
a decembri 

 Nový vrhačský sektor – 3 hod. trvá rozloženie a 2 hod. zloženie 
 Vrh guľou iný deň ako skok o žrdi 
 Žiadosť o pomoc s organizáciou halových podujatí – chýbajú funkcionári a 

rozhodcovia 
 

13. Príprava brožúry „Atletické súťaže – hala 2022“ 
 
Mittermayer - všetky propozície halových podujatí organizovaných SAZ budú robené 

v online propozíciách.  
 Uverejnené v decembri 
 

14. Príprava brožúry „Atletické súťaže 2022“ 
 
Mittermayer - doplniť do obmedzení pri spoločných súťažiach rôznych kategórií: ak je 

vypísaná kategória pretekára, tak sa posudzuje ako pretekár najbližšej 
kategórie. Ak je vypísaná kategória, tak v nej pretekár musí súťažiť, ak ŠTD 
neurčí inak. 

 
15. Rôzne: 

Tóth -  slabé nahlasovanie zahraničných štartov 
 Vymazanie zo stránky už uskutočnené zahraničné štarty 
 Skrátenie názvov oddielov na max. 32 znakov z dôvodu nečitateľnosti 

a roztiahnutých riadkov 
Droščák – v registračnom systéme vyškrtnúť oblastnú príslušnosť klubom, ktorí nemajú 

oficiálne potvrdenú oblastnú príslušnosť. Oblastné Zväzy budú pravidelne 
zverejňovať svojich členov - ktoré kluby sú v oblasti. 

Illéš - posielať zápis ŠTK do komisií a sekcií SAZ 
Mittermayer – komisia rozhodcov doplní do pravidiel spôsob behu 4 x 60 m  
 

16. Záver 

• Osloviť družstvá AL s návrhom zmeny + 1 bod (zodp. Mittermayer) 

• Doplniť organizátora neobsadených podujatí (zodp. Mittermayer) 

• Doplniť a zverejniť termínovú listinu SAZ (zodp. Mittermayer, Drozda) 

• Komunikácia s organizátormi bežeckých podujatí o výške štartovného (vedenie SAZ) 

• Predložiť rozsah pretekania SAZ na VV SAZ (zodp. Mittermayer) 

• Predložiť návrh štruktúry súťaží SAZ na VV SAZ (zodp. Mittermayer) 

• Dopracovať štatút športovo – technickej komisie (zodp. Drozda) 

• Vypracovať Atletické súťaže – hala a Atletické súťaž (zodp. Mittermayer, Drozda) 

• Osloviť organizačnú komisiu – hosťovací poriadok (zodp. Mittermayer, Drozda)  
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• Osloviť komisiu veteránov, že ako hodnotiť veteránov pri spoločnej súťaži  (zodp. 
Mittermayer, Drozda) 

• Dopracovať súťažný poriadok Dorasteneckej ligy a osloviť potencionálne kluby 
Predseda ŠTK R. Mittermayer poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

 

 V Kráľovej nad Váhom   25.11.2021 

 

Zapísal: Róbert Mittermayer, predseda ŠTK 

Overil:  Marco Adrien Drozda, súťažné oddelenie SAZ 


