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P R O P O Z Í C I E 

Majstrovstiev  Západoslovenskej oblasti  v cezpoľnom behu jednotlivcov 

a družstiev na rok 2021 
 

USPORIADATEĽ:  Z poverenie ZsAZ Atletický club Nové Zámky 

 

TERMÍN:   23. októbra 2021 v sobotu o 11.00 hod 

 

MIESTO:   Okolie štadión AC Nové Zámky na Sihoti 

 

RIADITEĽ PRETEKOV: Štefan STRAŇOVSKÝ 0905 593770 

VEDÚCI ROZHODCA: Andrea JAKUBCOVÁ 0911 876818 

TECHNICKÝ DELEGÁT: František TÓTH  0910 321704 

TAJOMNÍK:   Peter STRAŇOVSKÝ 0918 557208 

ŠTARTÉR:   Juraj SZÁK   0903 729739 

 

PRIHLÁŠKY:   

Atletické oddiely podávajú prihlášky tak, aby najneskôr do 22.10.2021 (v piatok) do 12.00 hod 

bola prihláška odoslaná elektronickou formou na stránke SAZ  

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihlasovanie družstiev prebieha už pri prihlasovaní jednotlivých členov výberom možností 

družstvo(A,B,C...) 

 

ŠTARTUJÚ: 

Včas prihlásení pretekári v príslušných vekových kategóriách, ktorí sú registrovaní v SAZ.  

Uzávierka prihlášok je v deň pretekov najneskôr do 10.15 hod, kedy sa musí spresniť aj zloženie 

jednotlivých družstiev. 

 

ŠTARTOVÉ: 

Po potvrdení štartu zaplatia pretekári registrovaní v oddieloch, resp. kluboch ZsAZ usporiadateľovi 

1 € za každého pretekára v najmladšom a mladšom žiactve a 2 € v ostaných vekových kategóriách. 

Pretekári z klubov mimo ZsAZ zaplatia usporiadateľovi štartovné 5 € za pretekára vo všetkých 

kategóriách. 

 

KANCELÁRIA PRETEKOV: 

Bude otvorená v nedeľu v deň pretekov od 8.30 hod  v zasadačke AC do ukončenia pretekov. 

 

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV: 

Uskutoční sa v každej vekovej kategórii od najmladšieho žiactva až po mužov a ženy. Družstvo 

tvoria  maximálne 5 a minimálne 3 pretekári. Povolená je aj účasť viacerých družstiev z jedného 

klubu v jednej vekovej kategórii. Do súťaže družstiev sa rátajú umiestnenia najlepších troch členov 

družstva z redukovaného poradia, teda len pretekárov v súťaži družstiev. V prípad rovnosti bodov 

o poradí rozhoduje lepšie umiestnenie 3. pretekára družstva. 
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ŠTARTOVÉ ČÍSLA: 

Dostanú vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov a zabezpečia ich vrátenie po skončení 

pretekov. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené 1 štartové čísla na hrudi a 1 štartové číslo na 

chrbte tak, aby bolo počas pretekov čitateľné. 

 

KATEGÓRIE, ŠTARTY, VZDIALENOSTI:    

Otvorenie pretekov    10.45 

Najmladší žiaci 2010 a mladší  11.00  1000 m 2 malé okruhy 

Najmladšie žiačky 2010 a mladšie 11.10  1000 m 2 malé okruhy 

Mladšie žiačky 2008-2009  11.20  1500 m 1 veľký okruh 

Mladší žiaci  2008-2009  11.30  1500 m 1 veľký okruh 

Staršie žiačky  2006-2007  11.40  1500 m 1 veľký okruh 

Starší žiaci  2006-2007  11.50  2500 m 2 malé a l veľký okruh 

Dorastenky  2004-2005  12.05  2500 m 2 malé a 1 veľký okruh 

Dorastenci  2004-2005  12.20  3500 m 1 malý a 2 veľké okruhy 

Juniorky  2002-2003  12.40  3500 m 1 malý a 2 veľké okruhy 

Ženy   2001 a staršie  12.40  3500 m 1 malý a 2 veľké okruhy  

Juniori   2002-2003  13.00  4500 m 3 veľké okruhy   

Muži   2001 a starší  13.00  6000 m 4 veľké okruhy 

 

Preteky sú situované v okolí štadióna na Sihoti na trávnatom rovinatom povrchu tak, ako aj počas 

predchádzajúcich M ZsAZ resp. M SR s miernymi úpravami terénu. 

 

ŠATNE, SPRCHY: 

V sociálnych zariadeniach AC Nové Zámky v obmedzenej kapacite. Slúžia len na prezlečenie. Za 

prípadné straty usporiadateľ neručí. 

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:  Bude sa zdržiavať v priestore štartu a cieľa.  

PROTESTY:   Podľa pravidiel atletiky. 

 

OCENENIE: 

Víťazi sa stávajú Majstrami Západoslovenskej oblasti na rok 2021. Pretekári  a členovia družstiev 

na prvých troch miestach získajú diplomy a medaile.   

 

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV: 

Postupne od žiackych vekových kategórii cca 20 min. po skončení disciplíny v priestore štartu 

a cieľa. 

 

OBČERSTVENIE:  Po dobehnutí čaj, minerálka. 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

• Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať 

v reprezentačnom drese je zakázané. 

• Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených. 

http://www.acnza.sk/
mailto:stefan.stranovsky1@gmail.com


web: http://www.acnza.sk/ 
e-mail:    
stefan.stranovsky1@gmail.com 
              stranovsky@centrum.sk 

Atletický club  
Nové Zámky 
Štadión na Sihoti 
940 98 Nové Zámky 

 

                                                           

                                                            

 

 

 
035/6 423 091 Štadión        Občianske združenie reg. MV SR,      č.: VVS/1-900/90-3529-3 z  8.12.2017 

0905/ 593 770 Predseda ACNZA IČ DPH: SK2021031298              Bankové spojenie: SK4711110000006603134005 

0918/ 557 208 Tajomník ACNZA IČO:17639107                                                                                                                                                                   

                                                                 

Atletický club Nové Zámky 
Štadión Sihoť  5781 
940 98 Nové Zámky 

 

• Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje 

spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď). 

• Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia. 

• Testovanie usporiadateľ nezabezpečuje! 

• Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu 

verejnéhozdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k 

opatreniam ÚVZ SR. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:                    

• Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, týchto propozícií. 

• Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 

• Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po 

dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart 

vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

• Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych 

sieťach SAZ a ZsAZ. Pretekári a rodičia svojou účasťou a účasťou detí súhlasia s ich 

zverejnením. 

• Atletické podujatie sa koná v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. 

Západoslovenský atletický zväz pristupuje k organizácii podujatí v režime OTP - účastníci 

očkovaní, testovaní, po prekonaní choroby COVID-19. 

• Organizátor je oprávnený vyzvať účastníka na preukázanie sa daným potvrdením pri vstupe 

na podujatie. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je 

vydaný. 

• Organizátor je oprávnený vyzvať účastníka na preukázanie sa daným potvrdením pri vstupe 

na podujatie. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je 

vydaný. 

 

 

 

PaedDr. Martin I L L É Š  v. r.    Ing. Štefan STRAŇOVSKÝ v. r. 

predseda ZsAZ      predseda AC Nové Zámky 
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