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Predsedom atletických oddielov a klubov SsAZ 

 
 

Vec: Informácia o súťažiach SsAZ pre rok 2020 
 
 
 

       V Martine 29.1.2020 
 

Vážený pán predseda, 
Senát SsAZ ma poveril prípravou súťaží na rok 2020. S cieľom pripraviť súťaže jednotlivcov 

a družstiev SsAZ na rok 2020 zasielam Vám úvodné informácie. 
 Súťaže družstiev budú organizované pre kategórie najmladšieho žiactva, mladšieho žiactva, 
staršieho žiactva a dorastu. Bodovanie 10 miest bodmi 11,9,8,7,6,5,4,3,2,1. V každom kole budú 
udeľované hlavné body. Súťaž juniorov bude organizovaná spolu s dorastom a hodnotené prvých 
šesť miest v disciplíne s bodovaním 7,6,5,4,3,2,1. Body budú rátané celkovo, to znamená že nebudú 
udeľované hlavné body po jednotlivých kolách. 

Súťaže staršieho žiactva a dorastu budú mať 4 kolá, súťaže mladšieho a najmladšieho žiactva 
budú mať 3 kolá v skupinách - Sever, Juh a následné finále spolu so 4. kolom staršieho žiactva resp. 
dorastu. 

Nebude potrebná súpiska družstva, iba v prípade prihlásenia dvoch a viacerých družstiev. 
Presun medzi družstvami počas sezóny nie je možný. U mladšieho a najmladšieho žiactva pri postupe 
do finále  klub postaví iba jedno družstvo a môže  tam zaradiť pretekárov z viacerých svojich 
družstiev. 

V súťažiach mladšieho a najmladšieho žiactva budú skupiny disciplín. 
Mladšie žiactvo: 
1. skupina - 60m, 150m, skok do diaľky 
2. skupina - 600m, 1500m, chôdza 2000m 
3. skupina - skok do výšky, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou 
4. skupina - 60m prekážok 
5. skupina - 4x60m 
Najmladšie žiactvo: 
1. skupina - 60m, 150m, skok do diaľky 
2. skupina - 600m, 1000m, chôdza 1000m 
3. skupina - skok do výšky, hod kriketovou loptičkou 
4. skupina - 4x60m 
Pretekár môže nastúpiť len na jednu disciplínu z danej skupiny. Maximálne však na tri disciplíny. 
 Štartovné budú platiť zúčastnené družstvá priamo usporiadateľovi podľa počtu 
odprezentovaných pretekárov vo výške 2€ za pretekára v kategórii najmladšieho a mladšieho žiactva, 
3€  v ostatných kategóriách. Pri do hláške 1€ za pretekára a k tomu štartovné, pri odhláške disciplíny 



0,50€, pri pretekároch mimo súťaž z klubov SsAZ aj mimo SsAZ je štartovné 5€ za disciplínu. Za 
nenastúpenie na disciplínu pokuta 1€, ktorú klub uhradí na ďalšom kole. 

Na záver sezóny bude na základe získaných hlavných bodov vyhlásené poradie klubov. Prvé tri 
kluby získajú finančnú odmenu 500€ , 300 €, 200€ a víťaz získa putovný pohár. 

Zo súťaží jednotlivcov predpokladáme organizovať pre všetky kategórie preteky v chôdzi, 
 v cezpoľnom behu a na dráhe. Termíny jednotlivých súťaží sú uvedené  v závere tohto listu. 

V prílohe zasielam prihlášku do súťaží družstiev SsAZ pre rok 2020. Vyplnenú prihlášku zašlite 
najneskôr do  10.3.2020 na moju mailovú adresu: jan.gigac@centrum.sk . 
Prosím všetky oslovené kluby o informáciu aj ak sa súťaží družstiev neplánujú zúčastniť. 

Upozorňujeme kluby, že v prípade žiadosti o hosťovanie je potrebné postupovať podľa 
smernice SAZ Hosťovací poriadok 11/2019.   
 

Plánované termíny majstrovských súťaží SsAZ pre rok 2020 
 
 Dorast  Staršie žiactvo Mladšie a najmladšie žiactvo 
 

1.kolo 1804 ZTSDU                0305 ZTSDU 2504 ZTSMT Sever 
     2604  Juh 
2.kolo 0105 ZTSDU 1605 ZTSDU 0905 ZTSMT Sever 
     1005  Juh 
3.kolo 2908 ZTSDU 0407 ZTSDU 0507 ZTSMT Sever 
     2806  Juh 
4.kolo 0609 ZTSDU 1209 ZTSDU 1209 ZTSDU najmlžci  
     0609  ZTSDU mlžci   
 

M – SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva na dráhe  2609 ZTSDU 
M – SsAZ staršieho žiactva a dorastu na dráhe                0706 ZTSDU                                    
M – SsAZ v cezpoľnom behu všetkých kategórií                0711  
M – SsAZ v chôdzi dorastu, staršieho, mladšieho                    2103 MSKDC 
                a najmladšieho žiactva                                              
                                                           
 

 
S pozdravom 

 
 
 
 

Ján Gigac v.r.      Ján Garaj v. r. 
      Predseda komisie súťaži SsAZ                        Predseda SsAZ 

 

mailto:jan.gigac@centrum.sk


Príloha:  Prihláška do súťaže 

Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A 

do majstrovstiev SsAZ družstiev mládeže v atletike na rok 2020 
 

Atletický oddiel – klub (uveďte presný názov): 
 
 

 

Organizačný pracovník (meno, adresa, telefón, e-mail): 
 
 
 

 

Do majstrovstiev SsAZ na rok 2020 prihlasujeme nasledovné družstvá: 
 

      vedúci družstva, mailová adresa, telefón 
juniori     2001 a 2002 áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
juniorky    2001 - 2002 áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
dorastenci 2003 a ml. áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
dorastenky 2003 a ml. áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
st. žiaci  2005 a ml. áno – nie 
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
st. žiačky 2005 a ml. áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
ml. žiaci 2007 a ml. áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
ml. žiačky 2007 a ml. áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
najml. žiaci 2009 a ml. áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
najml. žiačky 2009 a ml. áno – nie  
                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------- 
 
 

Oddiel má záujem usporiadať nasledovné majstrovské súťaže jednotlivcov (za dátum doplňte skratku klubu,, 
pri súťažiach, kde nie je uvedený termín, uveďte dátum, v ktorom by ste chceli súťaž usporiadať): 
 

M – SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva na dráhe 

M – SsAZ staršieho žiactva a dorastu na dráhe 

M – SsAZ v cezpoľnom behu všetkých kategórií 


