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Stanovisko AC Stavbár Nitra.
AC Stavbár Nitra v zásade súhlasí s projektom SAZ - zavedenie atletickej ligy ako súťaže
družstiev dospelých. Značná časť trénerov a funkcionárov AC prežila svoju športovú činnosť
v minulosti v pôvodnej Slovenskej národnej lige v atletike. V tom čase bola dokonca aj druhá liga.
K súčasnému stavu pripravenosti a miere zverejnených informácií máme nasledovné pripomienky –
1, V termínovej listine SAZ na súťažný ročník 2014 je pre kategóriu dospelých pred M SR
neúmerne dlhá pauza 5 týždňov ( od 7.6. do 12.7.) , kde dospelý v SR nemajú kde pretekať, preto
navrhujeme 4.kolo ligy presunúť z 19.7 na 21.6.2014. Navyše po M SR pretekári, ktorí nebudú
limitári na ME si pravdepodobne budú chcieť trochu oddýchnuť a limitári naopak budú ladiť formu
možno aj na sústredeniach a preto by ich štart na lige bol otázny.
2, Počet účastníkov v chystanej lige - zrejme SAZ a ŠTK predpokladá, že ostatné družstvá nad
rámec 8 družstiev mužov + žien by nepriniesli kvalitu alebo by to ekonomicky nezvládli. Motívom
- niekoľkokrát deklarovaným je zvýšenie kvality a časom zvýšenie počtu aktívnych atlétov –
pretekárov. Ale pri tejto verzii usporiadania M SR družstiev dospelých – najlepších 6 družstiev dostane šancu štartovať na slovenskom vrcholnom podujatí menej atlétov ako tomu bolo doteraz.
Preto navrhujeme nasledovné riešenie - popri lige zachovať bodovanie pretekárov a následné
pravidelné vyhodnocovanie poradia družstiev, ktoré sa do ligy nedostali. Takto následne
uskutočniť M SR - A, podľa návrhu SAZ 6 + 6 , a posledný dvaja účastníci ligy spolu so 4
najlepšími vyhodnotenými na základe bodovania z mítingov (GPS) budú v tom istom termíne
– v inom meste - bojovať v baráži o dve postupové miesta do ligy. Zabezpečíme tak atlétom dva
mítingy o obsadení 6 + 6.
- B, alebo na základe vyhodnotenia 4 družstvá doplnia 8 družstiev z ligy a M
SR družstiev dospelých bude opäť o 12 + 12 tímov. Takto sa na M SR – najväčšie domáce
podujatie má šancu dostať aj taký pretekár, ktorého výkonnosť ešte nie je na hosťovanie v tíme
v lige, v zahraničí, alebo na M SR dospelých v jednotlivcoch. Každoročne by sa tak na M SR
dostali aj družstvá, ktoré nie sú v lige a pri vhodnom súťažnom systéme by aj niekto mohol postúpiť
a nahradiť stáleho účastníka ligy v prípade, že by na M SR skončil najhoršie na 8. mieste.

3, AC Stavbár zásadne nesúhlasí s formou - kritériom postupovania do ligy na základe
získania počtu medailí s kategórie dorastu a juniorov. Toto predsa nemôže byť kritérium pre
súťaž dospelých. Navyše nie je možné stavať kritériá pre letnú ligu s dosiahnutými medailami
v halovej sezóne, kde nie je možné súťažiť vo všetkých disciplínach. Takýto precedens nie je
v žiadnom športe a dúfam, že nebude ani v atletike. Predsa kladivárov, diskárov, oštepárov, ktorí
v hale nemajú šancu zasiahnuť do boja o medaile nemôžu kritériá nastavené na kvantitu dorastu
a juniorov vytlačiť z možnosti súťažiť v lige. Nenastavujme kritériá pre účinkovanie v lige pre ŠG.
Atletika je individuálny šport, ktorý ale po skúsenostiach vždy zanikol, keď zanikol v nejakom
meste klub. Aj Stanovy SAZ sú postavené na kluboch a oddieloch, nie na štátom dotovaných
gymnáziách, ktorých je so zameraním na atletiku v SR 6.
4, Doteraz neboli zverejnené limity. Navrhujeme čím skôr spracovať pracovný návrh limitov,
ktoré by boli záväzné aj pre súťaž na M SR jednotlivcov. A spracovaný návrh dať na diskusiu.
Predbežne deklarovaný návrh prednesený na VZ SAZ p. Mittermayerom , že „ podľa tabuliek
v rozsahu medzi 500 až 1000 bodov“ je príliš veľký. Podľa nášho názoru nie je stavaný na súťaž
dospelých ale pre dorast, ktorý bude chýbajúcich dospelých na začiatku suplovať. Niekoľko
príkladov pre ilustráciu aký je rozsah bodov 500 až 1000 vyjadrený vo výkonoch –
muži

500 b.

1000 b.

100m

12,49

10,62

400m

57,54

47,83

800m

2:12,39

1:51,02

3000m prek.

11:19,63

8:58,65

Skok do výšky

156 cm

212 cm

Vrh guľou

9,47 m

17,97 m

Na uvedených príkladoch vidieť aký je priepastný rozdiel vo výkonnosti na základe takého
bodovania. Sme presvedčený, že projekt neprinesie svoje ovocie ihneď v prvých rokoch. Treba sa
povzniesť nad chýbajúcou kvalitou – predpokladajme že 3 – 4 roky ( na konci olympijského cyklu)
– a potom vyhodnotiť výsledky. Pre zvýšenie kvality a prestíže, navrhujeme zaviesť podobne ako
je to v ČR aj výkonnostné limity na účasť na M SR jednotlivcov vonku. Ale neurobme ihneď na
začiatku chybu nastavením limitov na kategóriu dorastu alebo juniorov. Jedna z príčin úbytku
atlétov v SR po zrušení ligy bola skutočnosť, že na mítingoch GPS popri dospelých súťažili
dokonca aj žiaci, ktorí mali disciplínu v rozsahu pretekania sa a tak najmä starší atléti, ktorí
pretekali pre družstvá ale už sami neboli ašpirantami na individuálne medaile nemali záujem
pretekať so žiakmi sami pre seba.
5, Na záver ešte postreh a zároveň apel na SAZ aby systém ligy úplne nenahradil systém
doterajších mítingov GPS. Napriek tomu, že sa p. Benčík tak dehonestujúco vyjadril k mítingom
GPS na VZ SAZ. Verím, že každý organizátor, ktorý sa v daný termín rozhodol organizovať GPS,
chcel aby boli preteky na najvyššej úrovni. Tak isto som si prešiel prevažnú väčšinu GPS v tomto
roku a neviem o tom, že by niekto vedome odflákol preteky - veď nasilu ich robiť nemusel. Ak

niekto kritizoval GPS v Nových Zámkoch, tak si treba najprv urobiť analýzu a porovnanie
štartujúcich a prihlásených. Predsa organizátor nemôže za to, že napr. na 3000m prek mal
prihlásených 5 pretekárov a pricestoval len jeden. Taktiež na 800m žien bolo prihlásených
dostatočný počet žien na jeden beh. Nakoniec boli myslím dve a beh bol spojený s mužmi.
V Nitre máme dlhodobo míting z najviac prihlásenými účastníkmi a najviac individuálnymi
štartmi. Pre propagáciu atletiky sme už tri roky za sebou spolu s marketingovým oddelením MAX
vytvorili spoluprácu, kde takmer mesiac dopredu v OC MAX išla rozhlasová upútavka na míting,
na veľkoplošnej digitálnej obrazovke v centre mesta na hlavnej križovatke šiel obrazový spot
pozývajúci na míting. Niekoľko rokov sa nám darí pozvať a skutočne aj dostať na míting atlétov
z Česka a Maďarska. Tri roky dozadu boli dokonca aj z Grécka. Myslím, že na propagáciu
dostatočne na to aby sme dokázali pritiahnuť aj verejnosť. Tú sa však nepodarilo presvedčiť
dostatočne ani takto – tých 150 – 200 ľudí a potom 200 atlétov v Nitre zaplnilo len chabo tribúny.
Celý míting už niekoľko rokov vykrývame sponzorsky bez nákladov na ťarchu TJ alebo AC.
Pretekári nám chodia mimo iného aj preto, že od prvého ročníka sa v každej disciplíne dospelých
vyplácajú finančné odmeny.
Nemajme veľké oči, že sa nám to podarí z ligou zo dňa na deň. Stále ponúkame rovnaký produkt –
slovenského atléta – len v súťaži s iným názvom. Naopak mítingy v mestách, kde mali dobrú
tradíciu a organizáciu sú stále v povedomí ľudí. Dehonestovať ich spôsobom ako sme boli
svedkami na VZ si nezaslúžia. Dal som si tú námahu a od roku 2005 po 2013 som v disciplínach
mužov na 400, 800 a 1500m odsledoval aké výkony boli dosiahnuté v jednotlivých rokoch, kde
boli dosiahnuté a či bol tým výkonom splnený limit. Vážení, 9 rokov po sebe v uvedených
disciplínach nebol dosiahnutý limit na vrcholné podujatie v kategórii dospelých na
Slovensku. Najlepšie prvé tri až priemere 5 výkonov boli dosiahnuté na mítingoch v zahraničí.
V roku 2011 na 800m prvých 12 výkonov boli dosiahnuté v zahraničí. Bežne to bolo 5,6 a 7
výkonov v zahraničí. Takto by sme mohli analyzovať aj iné disciplíny. Pokiaľ nebudeme mať
širokú špičku vrátane druhého sledu, tak tí najlepší sa budú snažiť o dosiahnutie limitu na kvalitnom
mítingu v kvalitnej konkurencii v zahraničí. To nie je o lige ani o kvalite GPS. Preto nerobme
chyby hneď na začiatku.
Prosím o vážne zhodnotenie názorov predstaviteľov družstiev, ktoré niekoľko rokov dominujú
v súťaži družstiev dospelých ako Slávia UK BA, STU BA, AK Spartak Dubnica, Dukla BB ale
i AC Stavbár Nitra. Toto sú družstvá, ktoré sa pravidelne obmieňajú na medailových umiestneniach
v kategórii družstiev dospelých.
Ďakujem za trpezlivosť pri čítaní,

Ing. Tibor Danáč
AC Stavbár Nitra

