PROPOZÍCIE
LETNÁ UNIVERZIÁDA SR 2016

FUTBAL

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta STU

Termín:

6. – 7. September 2016 (utorok – streda)

Miesto:

ŠA Pavla Gleska Mladá Garda – futbalové ihrisko s umelým povrchom

Prihlášky :

Prihlášku je nutné vyplniť online na www.univerziada.stuba.sk do
24.6.2016. Prihlášku vyplní športovec, tréner alebo učiteľ. Prihláška
bude odoslaná garantovi športu, riaditeľovi súťaže a tajomníkovi
Univerziády. Na základe potvrdenej prihlášky garantom športu SAUŠ
bude vystavený účastníkom nominačný list.
Za každú univerzitu štartuje 15 hráčov a tréner.

Akreditácia:

Študentsky Domov Mladá Garda

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Oto Honz, SjF STU, oto.honz@stuba.sk

Garant ŠK SAUŠ :

Mgr. Oto Honz, SjF STU, oto.honz@stuba.sk

Sekretariát:

Mgr. Alexander Gejmovský, PhD. univerziada@stuba.sk 0918 600 174

Otvorenie súťaže:

6. 9. 2016 o 9.30

Ukončenie súťaže:

7. 9. 2016 o 13.00

Súťažná a odvolacia komisia:
Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie SAUŠ,
technický delegát
Hlavný rozhodca:

Nominovaný SFZ

Podmienka účasti:
www.univerziada.stuba.sk

univerziada@stuba.sk

www.stuba.sk

-

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2015/2016.

-

Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske,
magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ
štúdia, vek do 28 rokov.

-

Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.

-

V kolektívnych športoch štartuje výber univerzity z príslušného regiónu.

-

Nominačný list družstva musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu.

-

Štartovať môžu študenti rôznych výkonnostných kategórií.

Otvárací ceremoniál:

5. 9. 2016

Zatvárací ceremoniál:

8. 9. 2016

Strava:

Jedáleň ŠD Mladá Garda respektíve na mieste športoviska, zabezpečuje
a hradí organizátor.

Ubytovanie:

Študentský domov Mladá Garda, zabezpečuje a hradí organizátor.

Cestovné:

hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ

Ceny:

víťaz získava titul „Majster LU SR 2016“, družstvá na 1. – 3.mieste diplom
s medailou a vecné ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:

Pravidlá FIFA

Lopty:

veľkosť 5

Miesto:

ŠA Pavla Gleska Mladá Garda – futbalové ihrisko s umelým povrchom

Systém súťaže:

4 družstvá – univerzity z každého regiónu. Vyžrebujú sa dvojice.
Víťazi hrajú finále. Porazení o 3.miesto.

Rozpis súťaže:

6. 9. 2016

9.30 – semifinále 1

11.15 – semifinále 2

7. 9. 2016

9.30 – o 3.miesto

11.15 - finále

Hrací čas:

2x40 min. , 15 min prestávka

Upozornenie!:

Každé družstvo si prinesie 2 sady dresov.

www.univerziada.stuba.sk

univerziada@stuba.sk

www.stuba.sk

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov. V odôvodnených prípadoch si organizátor
vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní
pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú LU SR 2016 na vlastné nebezpečenstvo a sú
povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci
súťaží.

Mgr. Oto Honz

Mgr. Oto Honz

garant ŠK SAUŠ

riaditeľ súťaže

Mgr. Alena Cepková, PhD.
predseda ŠTK SAUŠ

www.univerziada.stuba.sk

univerziada@stuba.sk

www.stuba.sk

