FINÁLE UNIVERZÍT SLOVNSKEJ REPUBLIKY 2017
I. Všeobecné ustanovenia
1. NÁZOV SÚŤAŽE
FU SR2017 v basketbale mužov a žien, FU SR2017 vo volejbale mužov a žien, FU SR2017 vo
futbale, FU SR2017 vo florbale , FU SR2017 vo futsale
2.USPORIADATEĽ
Súťaž riadi SAUŠ v spolupráci s KTVŠ a VŠK a VŠTJ

3.TERMÍN
Finále - máj 2017. Kvalifikácie sa uskutočnia v regiónoch do konca apríla 2017. Za
dodržanie termínov a organizáciu turnajov zodpovedajú predsedovia RR SAUŠ. Na
celoslovenské finále postupujú víťazné univerzity jednotlivých regiónov.
4.PODMIENKY ÚČASTI

V súťaži štartujú výbery jednotlivých univerzít príslušného regiónu, ktoré sa prihlásia do
súťaže v určenom termíne. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená
predsedom RR SAUŠ . Hráči štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo
index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2015/2016. Štartovať
môžu študenti jednej univerzity všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské,
doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28
rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.
Počty hráčov v jednotlivých športoch:
Basketbal: 10
Volejbal: 10
Futbal:
15
Futsal:
12
Florbal:
15
5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel príslušných športových federácií
6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Finále systémom každý s každým. Výnimku v pravidlách môžu určiť predsedovia ŠK
SAUŠ. Systém kvalifikácií bude určený predsedom ŠK SAUŠ podľa počtu prihlásených
družstiev.

7. PRIHLÁŠKY

Do celoslovenského finále eletronicky predsedom ŠK príslušných športov do 3.5.2017 na emailovú adresu :

BASKETBAL : phoricka@ukf.sk
VOLEJBAL : lpaska@ukf.sk
FUTBAL:
oto.honz@stuba.sk
FUTSAL:
janojanik@gmail.com
FLORBAL:
dudovic@dudovic.sk
ORGANIZÁTORI
Na základe pridelených finančných prostriedkov organizátormi finálových turnajov sú
nasledovné VŠTJ, VŠK:
Basketbal muži, ženy: TUKE Košice
Volejbal muži ženy:
SPU Nitra
Futbal:
STU Bratislava
Futsal muži:
TUKE Košice
Florbal muži:
ŽU Žilina

daniel.vasilisin@tuke.sk
lpaska@ukf.sk
oto.honz@stuba.sk
vladimir.harcarik@tuke.sk
daniel.baranek@uniza.sk

Kvalifikačné turnaje budú hradené z rozpočtu RR SAUŠ.
II. Záverečné ustanovenia
Víťazné družstvo získava titul „Víťaz Finále Univerzít Slovenskej republiky 2017 “. Prvé tri
družstvá získavajú poháre a medaile.

