
BEŽECKÝ POHÁR SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU 2023 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

 

1. Systém súťaže  

a) Bežecký pohár (BP) SAZ 2023 je viackolová jednoročná súťaž jednotlivcov registrovaných 

v atletických  kluboch a oddieloch športových klubov v SR (ďalej len „klub“), súťaží sa v 

kategórii mužov a v kategórii žien. Uskutoční sa formou behov na ovále a mimo oválu. 

Súťaže mužov a žien sú samostatné, od seba nezávislé.  

b) V Bežeckom pohári SAZ 2023 sa môžu zúčastniť jednotlivci z klubov a oddielov,  

individuálni členovia SAZ, ktorí sú registrovaní v SAZ.  

c) Jednotlivé súťaže sa uskutočnia formou behov na ovále, pretekov v cestnom behu alebo v 

teréne.  

d) Pretekár, ktorý nebude najmenej 3 dni pred konaním pretekov registrovaný v SAZ, nebude  

môcť byť na daných pretekoch hodnotený v rámci BP SAZ 2023.  

 

2. Riadenie súťaže  

Súťaž organizovanú SAZ-om riadi riadiaci súťaže navrhnutý výkonným výborom SAZ: 

Marco Adrien Drozda (za súťažné oddelenie SAZ, drozda@atletika.sk), Jozef Pelikán 

(šéftréner SAZ pre behy na ovále, pelikan800@hotmail.com)a  Pavel Kováč (šéftréner SAZ 

pre behy mimo oválu, kovac@atletika.sk)  

 

3. Podmienky účasti  

V súťaži majú v zmysle propozícií jednotlivých podujatí právo štartovať jednotlivci, ktorí sú 

registrovaní v SAZ . 

 

4. Prihlášky  

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli SAZ: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar alebo podľa pokynov v propozíciách príslušných pretekov. 

 

5. Štartové poplatky  

Štartovné sa hradí podľa propozícií jednotlivých podujatí.  

 

6. Bodovanie Bežeckého pohára SAZ 2023 

a) V jednotlivých behoch mužov i žien je bodovaných prvých 20 miest v redukovanom  

poradí pretekárov registrovaných v SAZ.  

b) Umiestnenie v behu sa boduje systémom 20, 19, 18,...3, 2, 1 bod.  

c) Bonusy za výkonnostné limity – 3 bodov, 2 body, 1 bod.  

d) Bonusy za medaily na M-SR (1. – 3. miesto): 5, 3 a 1 bod.  

e) Bonus za seniorský rekord SR na ovále alebo na ceste: 10 bodov.  

f) Bonus za rekord sa prideľuje len na tratiach, ktoré majú certifikát.  

g) Súčet bodov na jednotlivých podujatiach určí konečné poradie jednotlivcov v Bežeckom 

pohári SAZ 2023. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí väčší počet získaných prvých, 

druhých, tretích a prípadne aj ďalších umiestení v jednotlivých kolách.  

 

7. Spôsob hodnotenia Bežeckého pohára SAZ 2023 

a) Každé kolo sa hodnotí jednotlivo.  

b) Z celkového počtu 16 behov (17 bodovaných súťaží) zaradených do BP SAZ 2023 sa 

pretekárovi počíta do hodnotenia maximálne 7 najlepších bodových výsledkov. 

c) Aby sa pretekár objavil v záverečnej celkovej klasifikácii, musí sa zúčastniť najmenej 

na troch kolách BP SAZ 2023, z nich musia byť minimálne jedny M-SR.  
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d) V prípade, že sa uskutoční menej ako 5 podujatí zaradených do BP SAZ 2023, organizátor 

(SAZ) si vyhradzuje právo seriál  nevyhodnotiť.  

e) na podujatiach BP SAZ môžu bodovať aj pretekárky/pretekári v juniorskom 

a dorasteneckom veku, avšak: 

Ak sa na jednom mieste v jeden deň konajú spoločne šampionáty juniorov a dospelých (10 

km/cesta, 10 000 m/dráha), v behu do vrchu, poradie pre bodovanie sa zostavuje podľa 

absolútneho poradia na základe dosiahnutých časov (dospelí + juniori). Na ďalších 

šampionátoch – kros – to nie je možné vzhľadom na rôzne dĺžky tratí a fakt, že na týchto 

šampionátoch musia junior/juniorka štartovať v súťaži pre príslušnú vekovú kategóriu. 

 

8. Výkonnostné bonusy  

MUŽI  

5000 m (ovál): 3 body – 15:30,00, 2 body – 16:00,00, 1 bod – 16:30,00 

10 000 m (ovál): 3 body – 33:05,00, 2 body – 34:05,00, 1 bod – 35:30,00 

10 km (cesta): 3 body – 33:00, 2 body – 34:00, 1 bod – 35:20  

polmaratón: 3 body – 1:12:50, 2 body – 1:16:00, 1 bod – 1:20:00  

maratón: 3 body – 2:38:00, 2 body – 2:45:00, 1 bod – 2:52:00  

ŽENY 

5000 m (ovál): 3 body – 18:00,00, 2 body – 19:30,00, 1 bod – 20:20,00 

10 000 m (ovál): 3 body – 38:30,00, 2 body – 40:40,00, 1 bod – 43:30,00 

10 km (cesta): 3 body – 38:20, 2 body – 40:30, 1 bod – 43:00  

polmaratón: 3 body – 1:25:30, 2 body – 1:30:30, 1 bod – 1:34:30  

maratón: 3 body – 3:05:00, 2 body – 3:17:00, 1 bod – 3:31:00  

 

9. Protesty, odvolanie, námietky  

Pri podávaní protestu sa postupuje podľa pravidiel atletiky.  

 

10. Započítavané podujatia  

5.3. Majcichovská desiatka – Majcichov 

18. 3. Laborecká desiatka – Strážske 

26. 3. majstrovstvá SR v polmaratóne – Čečehov 

2. 4. ČSOB Bratislava Marathon (body je možné získať za polmaratón aj maratón) 

16. 4. Národný beh Devín – Bratislava (11,5 km) 

29. 4. majstrovstvá SR/ČR na 10 000 m na ovále – Žilina 

8. 5. Pomlé Run (10 km) – Šamorín 

13. 5. „Vytrvalecká noc“ – 5000 m na ovále – Banská Bystrica (vo večerných hodinách buď 

Štiavničky  alebo štadión UMB, výsledky sa počítajú aj do ligy) 

27. 5. Zavarská desiatka – Zavar 

29. - 30. 7. majstrovstvá SR na ovále (5000 m) – Banská Bystrica 

6. 8. majstrovstvá SR v behu do vrchu (8,52 km) - Pruské – Vršatec 

2. 9. majstrovstvá SR v horskom behu Behaj lesmi Štiavnické vrchy (12 km) 

9. 9. majstrovstvá SR v cestnom behu na 10 km/Telekom Night Run – Bratislava 

1. 10. MMM/majstrovstvá SR v maratóne – Košice (boduje sa polmaratón aj maratón, obe 

osobitne) 

15. 10. Beh okolo Dulova (4,8 km) – Dulov pri Púchove 

25. 11. majstrovstvá SR v krose (vytrvalci) – Malacky (?) 

Upozornenie: Na ČSOB BAM sa boduje spoločne polmaratón aj maratón: obodujú sa časy 

v polmaratóne aj maratóne podľa tabuliek WA (Svetová atletika) a urobí sa poradie Top 20 

výkonov, ktoré by získali body do BP SAZ. 



Poznámka: Organizátor BP SAZ 2023 si vzhľadom na nepredvídateľný vývoj najmä 

pandemickej a tiež bezpečnostnej situácie a z nich vyplývajúcich opatrení vyhradzuje právo 

na zmenu kalendára BP SAZ 2023 (zrušenie alebo zaradenie iného podujatia) a aj zmenu  v 

ustanoveniach súťažného poriadku. 

 

11. Povinnosti riadiaceho súťaže  

a) komunikuje s usporiadateľmi jednotlivých kôl BP SAZ 2023 a zodpovedá za 

bezproblémový priebeh jednotlivých podujatí 

b) zodpovedá za zverejnenie výsledkov každého kola (aj s pridelenými bodmi) najneskôr do 

72 hodín po pretekoch na webe www.atletika.sk  

c) zodpovedá za to, že organizátor podujatia splní podmienky a povinnosti stanovené SAZ-om 

d) pred zverejnením poradia po každom kole skontroluje výsledky a vykoná prípadnú opravu 

chybných výsledkov a bodovania 

f) spolurozhoduje o odvolaniach sa k „Pravidlám atletiky“ a „Atletickým súťažiam 2023“ ako 

člen jury v poslednej inštancii, jej rozhodnutie je podľa pravidiel World Athletics konečné  

 

12. Povinnosti usporiadateľa  

a) moderátor podujatia bude vo vstupoch propagovať BP SAZ 2023 (aj s odkazom na web 

SAZ www.atletika.sk) 

b) zabezpečí propagáciu SAZ a BP SAZ 2023 na svojom podujatí (aj pred) 

c) aktívne spolupracuje pri príprave podujatia s riadiacim súťaže BP SAZ 2023 

d) v prípade zmeny v propozíciách zaslať najneskôr 14 dní pred termínom súťaže túto zmenu 

riadiacim súťaže na adresy drozda@atletika.sk, pelikan800@hotmail.com, 

kovacpsk@gmail.com 

e) výsledky vo formáte xls alebo csv (formát pdf je neprípustný) bezodkladne do 24 hodín 

zašle na spracovanie Dušanovi Richterovi na adresu vos@vos-tpk.sk a takisto na adresy 

kompas@atletika.sk, blahorob@gmail.com, gabobogmail.com  

g) zabezpečí zaslanie fotografií z podujatia na mailové adresu gabobog@gmail.com, 

fotografie budú zverejnené v galérii na facebooku SAZ a v článkoch na webe SAZ 

 

13. Úhrada  

Pretekári v jednotlivých kolách Slovenského bežeckého pohára štartujú na náklady  

vysielajúcej organizácie alebo vlastné náklady.  

 

14. Odmeny  

a) Pretekári umiestnení na prvých 10 miestach po ukončení všetkých kôl BP SAZ 2023, ktorí 

splnenia podmienky, aby boli zaradení do konečného hodnotenia, získajú ocenenie v hodnote 

1. miesto   750 € 

2. miesto   600 € 

3. miesto   500 € 

4. miesto   350 € 

5. miesto   300 € 

6. – 10. miesto po 150 € 

Tieto finančné prostriedky sú určené výhradne na zabezpečenie športovej prípravy alebo na 

nákup bežeckého/atletického výstroja. 

 

15. Vyhodnotenie Bežeckého pohára SAZ 2023 

Uskutoční sa buď na halových majstrovstvách SR 2024 v Bratislave, na slávnosti Running 

Gala v rámci ČSOB Bratislava Marathon 2024 alebo na inom podujatí schválenom VV SAZ. 
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16. Záverečné ustanovenia  

a) Prípadné zmeny a doplnky tohto Súťažného poriadku uskutočňuje výhradne riadiaci súťaže 

v spolupráci s výkonným výborom SAZ. Budú včas zverejňované ako úradné správy na webe 

SAZ www.atletika.sk.  

b) Tento súťažný poriadok bol schválený výkonným výborom SAZ dňa 18. 1. 2023. Účinnosť 

nadobudol dňom 18. 1. 2023. SAZ si v prípade nepredvídaných okolností vyhradzuje právo 

na zmeny v súťažnom poriadku. 
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