MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
„ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018“
5.-9.2.2018
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
PROPOZÍCIE
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE:

5.2.2018, Študentský domov Ľ.Štúra, Študentská 17,
Zvolen

ŠPORTY

Termín a miesto

BEDMINTON
BEŽECKÉ LYŽOVANIE
BIATLON
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

6.2.2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
13.-14.1.2018, Kremnica - Skalka
3.2.2018 v rámci 3. kola Viessmann pohára, Osrblie
10.-11.2.2018, Vyšná Boca – Bačova Roveň. Súťaž sa
koná v rámci podujatia XV. Veľká cena Barbory 2018,
Európsky pohár FIS/UNI
6.-7.2.2018, ZŠ Badín
8.-9.2.2018, ZŠ Badín
5.-6.2.2018, Zimný štadión Zvolen
9.2.2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
7.2.2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
5.2.2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen

FLORBAL
FUTSAL
HOKEJ
KARATE
STOLNÝ TENIS
TANEČNÝ ŠPORT

Sprievodné podujatie:
LUKOSTREĽBA
PRETLÁČANIE RUKOU
- ARMWRESTLING
TLAK NA LAVIČKE
- BENCHPRESS

8.2.2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
8.2.2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
8.2.2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen

RNDr. Andrej Jankech, PhD.
predseda organizačného výboru ZU SR 2018

Usporiadateľ:
Organizačný výbor:
Predseda OV:
Podpredsedovia OV:

Na základe poverenia Ministerstva školstva SR
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE - Ústav telesnej
výchovy a športu
RNDr. Andrej Jankech, PhD. – prorektor TUZVO
PaedDr. Martin Kružliak, PhD. – vedúci ÚTVŠ
Mgr. Alena Cepková, PhD. – zástupca SAUŠ

Predsedovia komisií:
Hospodárska komisia

doc. Ing. Josef Drábek, CSc. – prorektor TUZVO

Ubytovacia komisia

Ing. Miroslava Cibulová – ŠDJ CUP

Stravovacia komisia

Ing. Miroslava Kmeťová – ŠDJ CUP

Športovo-technická
a rozhodcovská komisia

PaedDr. Stanislav Azor, PhD. – zamestnanec ÚTVŠ

Propagačná komisia

Ing. Viera Tallová – kancelárka TUZVO
Ing. Marianna Krivošíková – zamestnanec TUZVO
Ing. Miroslav Chovan, ArtD. – zamestnanec KDNI DF

Zdravotná komisia

Mgr. Karin Baisová, PhD. – zamestnanec ÚTVŠ

Kultúrno-spoločenská
komisia

Ing. Pavol Gejdoš, PhD. – zamestnanec KPH DF

Tlačová komisia

PaedDr. Martin Kružliak, PhD. – vedúci ÚTVŠ
Mgr. Alena Cepková, PhD. – zástupca SAUŠ
Ing. Marianna Krivošíková – zamestnanec TUZVO

Technická komisia

Ing. Ján Molnár – vedúci R OIP
Imrich Vida – zamestnanec ÚTVŠ

Dopravná komisia

Ondrej Mazúch – zamestnanec OIP ÚQ Rekt

Sekretariát OV

Slavomíra Majorová – zamestnanec ÚTVŠ

Športy:

Riaditelia súťaží:

Predseda ŠK SAUŠ:

BEDMINTON

Ing. Ján Jurčiak

Mgr. Juraj Dudovič

BEŽECKÉ LYŽOVANIE

PaedDr. Božena Paugschová, PhD.

PaedDr. Božena Paugschová, PhD.

BIATLON

PaedDr. Ján Prachár

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD

Darina Kubeková

FLORBAL

PaedDr. Martin Kružliak, PhD.

Mgr. Juraj Dudovič

FUTSAL

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

PaedDr. Ján Janík

HOKEJ

PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

Mgr. Róbert Pukalovič

KARATE

prof. RNDr. František Kačík, PhD.

PhDr. Viktória Semaníková

STOLNÝ TENIS

Ing. Zuzana Perháčová, PhD.

Ing. Anton Hamran

TANEČNÝ ŠPORT

Ing. Zuzana Niščáková

Mgr. Petr Horáček

LUKOSTREĽBA

Ing. Diana Hamáry Gurová

Mgr. Alena Hurbanová

PRETLÁČANIE RUKOU

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.

prof. RNDr. František Kačík, PhD.

Ľudovít Slašťan

Prof. RNDr. František Kačík, PhD.

- ARMWRESTLING
TLAK NA LAVIČKE
- BENCHPRESS

Čestné predsedníctvo
Predseda

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor TUZVO

Členovia

JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD. – ministerka, MŠVVaŠ SR
PaedDr. Július Dubovský – prezident SAUŠ
Ing. Lenka Balkovičová – primátorka mesta Zvolen
Ing. Miroslav Kusein – predseda Správnej rady TU vo Zvolene

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

BEDMINTON
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
6.2. 2018
ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
6.2.2018 od 8,00 do 9,00 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
Ing. Ján Jurčiak jan.jurciak@gmail.com 0903 692 437
Mgr. Juraj Dudovič, KTV TU Košice
dudovic@dudovic.sk 0915 932 219
6.2. 2018 o 9,30 hod.
6.2. 2018 o 18,00 hod.

Prihlášky:
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Predseda športovej komisie bedmintonu na SAUŠ Mgr. Juraj Dudovič dudovic@dudovic.sk
zašle nominovaným účastníkom nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri
prezentácií.
Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie do 17.01.2018
riaditeľovi súťaže Ing. Jánovi Jurčiakovi na adresu: jan.jurciak@gmail.com
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Vrchný rozhodca
Zástupca komisie bedmintonu SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Vrchný rozhodca Ing. Ján Jurčiak

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index. Absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen.
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ.
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny Dvojhra muži, dvojhra ženy, štvorhra muži, štvorhra
ženy, miešaná štvorhra
Nasadzovanie Podľa aktuálnych rebríčkov SZBe.
Systém súťaže Vyraďovací systém na jednu porážku.
Časový harmonogram Prezentácia: 8,00 – 9,00 hod.
Otvorenie: 9,30 hod.
Súťaže : od 10,00 hod. , obed individuálne 12,00 –
13,00hod.
Ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: 18,00 hod.
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
BEŽECKÉ LYŽOVANIE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technická univerzita vo Zvolene
13.-14.1.2018
Kremnica - Skalka
Podľa propozícií BÚ SLA
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
bozena.paugschova@umb.sk
Predseda športovej komisie SAUŠ PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
Otvorenie súťaže Podľa propozícií BÚ SLA
Ukončenie súťaže Podľa propozícií BÚ SLA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže

Prihlášky:
Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedníčke športovej komisie
bežeckého lyžovania na SAUŠ PaedDr. Božene Paugschovej, PhD. na adresu:
bozena.paugschova@umb.sk do 10.01.2018, ktorá nominovaným účastníkom zašle
nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať:
meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é)
disciplínu(y).
Predseda športovej komisie zašle do 17.01.2018 zoznam nominovaných účastníkov (aj s
prihláškami) riaditeľovi súťaže PaedDr. Božene Paugschovej, PhD.
na adresu:
bozena.paugschova@umb.sk
Súťažná komisia Riaditeľ pretekov Miloš Bíreš
Hlavný rozhodca Branislav Grossmann
Predseda športovej komisie SAUŠ PaedDr. Božena
Paugschová, PhD.
Technický delegát Vladimír Staroň
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Branislav Grossmann
Technický delegát Vladimír Staroň

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny 15km muži, 10km ženy
Nasadzovanie Preteká sa podľa platných pravidiel bežeckého lyžovania,
so zmenami schválenými prezídiom SZB, podľa smerníc
systému zimných súťaží SZB pre zimu 2018 a ustanovení
týchto propozícií.
Kategórie Muži, Ženy
Časový harmonogram Podľa oficiálnych propozícií pretekov schválených ŠTK
BÚ SLA.
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

BIATLON
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
10.2.2018 v rámci 3. kola Viessmann pohára
Osrblie
10.2.2018, Osrblie – podľa propozícii 3. kola Viessmann pohára
PaedDr. Ján Prachár pracharktstuzv@gmail.com 0905 587 011
PaedDr. Peter Petrovič, PhD. petrovic@fsport.uniba.sk 0905 587 012
10.2.2018
10.2.2018

Prihlášky:
Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie biatlonu na
SAUŠ PaedDr. Petrovi Petrovičovi, PhD na adresu: petrovic@fsport.uniba.sk do 10.01.2018,
ktorý nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri
prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu,
SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y).
Predseda športovej komisie zašle do 17.01.2018 zoznam nominovaných účastníkov (aj s
prihláškami) riaditeľovi súťaže PaedDr. Jánovi Prachárovi
na adresu:
pracharktstuzv@gmail.com
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Predseda športovej komisie SAUŠ
Technický riaditeľ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Určí komisia rozhodcov SZB

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny Rýchlostné preteky na 10 km
Rýchlostné preteky na 7,5 km
Predpis Preteká sa podľa platných pravidiel biatlonu, so zmenami
schválenými prezídiom SZB, podľa smerníc systému
zimných súťaží SZB pre zimu 2018 a ustanovení týchto
propozícií.
Kategórie Muži, Ženy
Časový harmonogram Podľa propozícií 3. kola Viessmann pohára
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ Technická univerzita vo Zvolene
Termín 10.-11.2.2018
Miesto Vyšná Boca – Bačova Roveň. Súťaž sa koná v rámci
podujatia XV. Veľká cena Barbory 2018, Európsky
pohár FIS/UNI
Prezentácia 9.2.2018 od 17,00 do 19,00 hod.
Riaditeľ súťaže Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD jiri.michal@umb.sk
Technický riaditeľ Podľa propozícii - XV. Veľká cena Barbory 2018
Predseda športovej komisie SAUŠ Darina Kubeková alpine@slovak-ski.sk
Otvorenie súťaže 10.2. 2018 o 9,00 hod.
Ukončenie súťaže 11.2. 2018 o 13,00 hod.
Prihlášky
Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie zjazdového
lyžovania na SAUŠ pani Darine Kubekovej na adresu: alpine@slovak-ski.sk do 10.01.2018,
ktorá nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri
prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu,
SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y).
Predseda športovej komisie zašle do 17.01.2018 zoznam nominovaných účastníkov (aj s
prihláškami) riaditeľovi súťaže doc. PaedDr. Jiřímu Michalovi, PhD. na adresu:
jiri.michal@umb.sk
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Predseda športovej komisie SAUŠ
Technický riaditeľ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný SLA
Technický delegát Podľa propozícii - XV. Veľká cena Barbory 2018

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny Obrovský slalom
Slalom
Predpis IWO/FIS sezóna 2017/2018
Kategórie Muži, Ženy
Časový harmonogram Prezentácia 9.2.2018 od 17,00 do 19,00 hod.
Žrebovanie Podľa propozícii - XV. Veľká cena Barbory
2018
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

FLORBAL
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
6.-7.2. 2018
ZŠ - Badín
6.2. 2018 od 09,00 do 10,00 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
PaedDr. Martin Kružliak, PhD.
martin.kruzliak@tuzvo.sk 0905 178 008
Mgr. Juraj Dudovič dudovic@dudovic.sk 0915 932 219
6.2. 2018 o 14,00 hod.
7.2. 2018 o 13,00 hod.

Prihlášky:
Prihlasovanie jednotlivých členov družstva (športovcov, trénerov, vedúcich družstiev) za
kvalifikované družstvo vykoná jeho vedúci prostredníctvom elektronického formulára na
webovej stránke ZU SR 2018 http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, e-mail, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport, typ účastníka (športovec, tréner, vedúci družstva). Vo formulári je
potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Predseda športovej komisie zašle do 17.01.2018 nominovaným účastníkom nominačné listy,
s ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií. Zároveň zašle schválený zoznam
nominovaných hráčov riaditeľovi súťaže PaedDr. Martinovi Kružliakovi, PhD. na adresu:
martin.kruzliak@tuzvo.sk
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný SZFB

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen.
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis
Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a ustanovení tohto rozpisu, vedúci výprav nahlásia
riaditeľovi súťaže farby dresov do 26.1.2018. Počet hráčov na súpiske družstva je 17. Hrá sa
systémom každý s každým podľa žrebovania. Hrací čas 3x20 min. (čistý čas). Hráči musia
byť ustrojení podľa platných pravidiel. Všetky družstvá si prinesú 2 sady dresov odlišnej
farby s označením čísla na zadnej strane. Každé stretnutie rozhoduje dvojica delegovaných
rozhodcov s platnou rozhodcovskou licenciou SZFB, ktorých zabezpečí usporiadateľ.
Systém súťaže
Bodovanie: víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov. Hrací čas: 3x20 min. čistý čas.
Účastníci: jeden výber univerzity, víťaz kvalifikácie z príslušného regiónu. Východ - Stred Západ – Bratislava.
Časový harmonogram
Porada vedúcich: 6.2. 2018 o 11,30
7.2. 2018
Otvorenie: 6.2. 2018 o 14,00 hod
5. zápas: 9,00 hod. VÝCHOD - ZÁPAD
1. zápas: 12,00 hod. ZÁPAD - STRED
6. zápas: 11,00 hod. STRED - BRATISLAVA
2. zápas: 14,30 hod. BRATISLAVA - VÝCHOD
3. zápas: 17,00 hod. VÝCHOD – STRED
4. zápas: 19,00 hod. BRATISLAVA - ZÁPAD
Doprava spoločným autobusom bude upresnená pri prezentácii.
Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov o 13,00 hod.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

FUTSAL
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
8.-9.2. 2018
ZŠ - Badín
8.2.2018 od 9,00 do 10,00 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. rastislav.kollar@umb.sk
PaedDr. Ján Janík janojanik@gmail.com 0905 214 608
8.2.2018 o 13,30 hod.
9.2.2018 o 12,00 hod.

Prihlášky:
Prihlasovanie jednotlivých členov družstva (športovcov, trénerov, vedúcich družstiev) za
kvalifikované družstvo vykoná jeho vedúci prostredníctvom elektronického formulára na
webovej stránke ZU SR 2018 http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, e-mail, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport, typ účastníka (športovec, tréner, vedúci družstva). Vo formulári je
potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Predseda športovej komisie zašle do 17.01.2018 nominovaným účastníkom nominačné listy,
ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií. Zároveň zašle schválený zoznam
nominovaných hráčov riaditeľovi súťaže PaedDr. Rastislavovi Kollárovi, PhD. na adresu:
rastislav.kollar@umb.sk
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Zástupca komisie futsalu SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný rozhodcovskou komisiou SFZ

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen.
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis Hrá sa podľa platných pravidiel futsalu každý s každým.
Hrací čas 2x20 min. (hrubý čas), 5 min. prestávka. Každé
družstvo si prinesie 2 sady dresov. Hrá sa v obuvi len pre
halové športy, nie turfy.
Systém súťaže Kritériá určenia celkového poradia pri rovnosti bodov :
1. vzájomný zápas
2. rozdiel skóre
3. vyšší počet strelených gólov
4. podiel strelených gólov a inkasovaných gólov
5. žreb
9.2. 2018
Časový harmonogram 8.2. 2018
Porada vedúcich: o 13,00
5. zápas: 10,00 hod.
Otvorenie súťaže o 13,30
6. zápas: 11,00 hod.
1. zápas: 14,00 hod.
Ukončenie súťaže
2. zápas: 15,00 hod.
o 12,15 hod
3. zápas: 16,00 hod.
4. zápas: 17,00 hod.
Doprava spoločným autobusom bude upresnená pri prezentácii.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

HOKEJ
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
5.-6.2. 2018
Zimný štadión, Zvolen
5.2.2018 po dohratí zápasu, Študentský domov Ľ.Štúra,
Študentská 17, Zvolen
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.
lukas.opath@umb.sk
Mgr. Róbert Pukalovič
pukalovic@szlh.sk
5.2. 2018 o 10,00 hod – upresnenie – pred 1. zápasom
6.2. 2018 po finálovom zápase

Prihlášky:
Prihlasovanie jednotlivých členov družstva (športovcov, trénerov, vedúcich družstiev) za
kvalifikované družstvo vykoná jeho vedúci prostredníctvom elektronického formulára na
webovej stránke ZU SR 2018 http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, e-mail, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport, typ účastníka (športovec, tréner, vedúci družstva). Vo formulári je
potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Predseda športovej komisie zašle do 17.01.2018 nominovaným účastníkom nominačné listy,
ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií. Zároveň zašle schválený zoznam
nominovaných hráčov riaditeľovi súťaže PaedDr. Lukášovi Opáthovi, PhD. na adresu:
lukas.opath@umb.sk
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný SZĽH

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2016/2017, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis Súťaží sa podľa platných pravidiel SHZ a ustanovení
tohto rozpisu (3x20 min. čistý čas), pri remíze predĺženie
10 min., s počtom hráčov 5 v každom družstve. V prípade
vstreleného gólu – koniec zápasu. Ak sa nerozhodne
v predĺžení nasledujú trestné strieľania – 5 sérií. Ak sa
nerozhodne, nasledujú ďalšie trestné strieľania po 1
u každého súpera až do rozhodnutia.
Systém súťaže Z kvalifikačného turnaja konaného v Bratislave,
postupujú na Zimnú univerziádu 4 najlepšie družstvá
nasadené podľa umiestnenia na 1. – až 4. mieste.
Časový harmonogram Prezentácia 5.2.2018 po dohratí zápasu
Otvorenie: 5.2.2018 o 10,00 hod.
Rozkorčuľovanie 20 min. pred zápasom
1. zápas: 5.2.2018 o 9,30 hod. 1. semifinále - (1-4)
2. zápas: 5.2.2018 o 12,30 hod. 2. semifinále - (2-3)
3. zápas: 6.2.2018 o 9,30 hod. o 3. miesto
4. zápas: 6.2.2018 o 12,30 finále

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

KARATE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
9.2. 2018
ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
9.2. 2018 od 8,30 do 9,30 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
prof. RNDr. František Kačík, PhD.
kacik@tuzvo.sk 0907 438 039
PhDr. Viktória Semaníková
9.2. 2018 o 11,00 hod.
9.2. 2018 o 14,00 hod.

Prihlášky:
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Predseda športovej komisie SAUŠ PhDr. Viktória Semaníková zašle nominovaným
účastníkom nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií.
Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie do 17.01.2018
riaditeľovi súťaže Prof. RNDr. Františkovi Kačíkovi, PhD. na adresu: kacik@tuzvo.sk
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Predseda športovej komisie karate SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný rozhodcovskou komisiou SZK

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis Súťaží sa podľa platných pravidiel WKF a ustanovení tohto
rozpisu
Súťažné kategórie KATA: muži, ženy (jednotlivci)
KUMITE: muži -60, -67,-75,-84,+84 kg
ženy -50, -55, -61, -68, +68 kg
Systém súťaže KATA: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)
KUMITE: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)
Časový harmonogram Prezentácia, váženie: od 10,00 hod. do 10,45 hod.
Otvorenie: 11,00 hod
Súťaže v KATA (eliminácie a finále), súťaže v KUMITE
(eliminácie a finále): od 12,00 hod.
Ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: o 14,00 hod.
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
STOLNÝ TENIS
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technická univerzita vo Zvolene
7.2. 2018
ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
7.2. 2018 od 8,00 do 9,00 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
Riaditeľ súťaže Ing. Zuzana Perháčová, PhD.
perhacova@tuzvo.sk 0903560916
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia

Predseda športovej komisie SAUŠ Ing. Anton Hamran, sstz1@sstz.sk, 02/44 884042
0905 245 825
Otvorenie súťaže 7.2. 2018 o 9,30 hod.
Ukončenie súťaže 7.2. 2018 o 19,00 hod.
Prihlášky:
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Zoznam nominovaných účastníkov aj s náhradníkmi bude zverejnený dňa 17.1.2018 na
stránke SSTZ : www.sstz.sk a na stránke organizátora.
Predseda športovej komisie zároveň zašle do 17.01.2018 zoznam nominovaných účastníkov
riaditeľke súťaže Ing. Zuzane Perháčovej, PhD., perhacova@tuzvo.sk
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Zástupca komisie stolného tenisu SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný rozhodcovskou komisiou SSTZ

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Organizátor si vyhradzuje právo na stanovenie počtu účastníkov a zmenu disciplín, vzhľadom
na limitovaný čas turnaja, počet stolov a počet prihlásených športovcov.
Právo štartu majú hráči zverejnení v zozname účastníkov, ktorý bude u hlavného rozhodcu
pri prezentácii. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen.
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny Dvojhra muži, dvojhra ženy, štvorhra muži, štvorhra ženy
Nasadzovanie Nasadzovanie podľa aktuálneho rebríčka Slovenského
stolnotenisového zväzu.
Systém súťaže Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu Slovenského
stolnotenisového zväzu a podľa tohto rozpisu na 3 víťazné
sety. Dvojhra muži, ženy – prvá časť súťaže v skupinách,
druhá časť súťaže nasadenie do pavúka, vyraďovací
systém. Štvorhry – nasadenie do pavúka, vyraďovací
systém. Turnaj riadi hlavný rozhodca, jednotlivé zápasy
rozhodujú rozhodcovia nominovaní SSTZ.
Časový harmonogram Prezentácia: 8,00 – 9,00 hod., prihlasovanie do štvorhry
do 12,00 hod.
Otvorenie: 9,30 hod.
Súťaže: od 9,45 hod., obed individuálne 12,00 – 13,00hod.
Ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: 19,00 hod.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
TANEČNÝ ŠPORT
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
5.2. 2018
ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
5.2.2018 od 14,00 – do 14,30 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
Ing. Zuzana Niščáková
niscakova.zuzana@gmail.com 0905 380 634
Mgr. Petr Horáček
horacekpetr@gmail.com 0905 297 222
5.2. 2018 o 15,20 hod.
5.2. 2018 o 17,30 hod. (čas je orientačný)

Prihlášky:
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Vedúci súťažného úseku SZTŠ Ing. Peter Ivanič sutazny@szts.sk zašle nominovaným
účastníkom nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií.
Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie SAUŠ do 17.01.2018
riaditeľovi súťaže Ing. Zuzane Niščákovej na adresu: niscakova.zuzana@gmail.com
Súťažná a odvolacia komisia Riaditeľ súťaže
Vedúci súťažného úseku SZTŠ
Predseda tanečno-športovej komisie SAUŠ
Činovníci vedúci súťaže, tajomník, sčitateľ, 9 rozhodcov, hudobná
réžia
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Delegovaný rozhodcovskou komisiou SAUŠ

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen.
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Páry umiestnené na 1. – 3. mieste získavajú medaile a
poháre, všetci finalisti diplomy. Vo vyhodnotení 10
tancov 1.-3. miesto medaile, 1.miesto pohár. Vecné ceny
podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis Súťaží sa podľa platných pravidiel SZTŠ a ustanovení
tohto rozpisu. Hudobný doprovod: reprodukovaná hudba
CD. Veľkosť a druh tanečnej plochy : 14x21 m, parkety.
Každý tanečník tancuje na vlastné riziko. Chrániče
podpätkov sú povinné.
Súťažné kategórie štandardné tance (ŠTT), latinsko-americké tance (LAT),
kombinácia 10 tancov (10T)
Systém súťaže Predkolá podľa počtu prihlásených párov, semifinále (12
párov), finále (6 párov) v ŠTT aj v LAT. Vyhlasujú sa
finálové páry zvlášť v ŠTT i v LAT. Výsledky v 10
tancoch sa vyhodnocujú z umiestnenia získaného v ŠTT
a LAT tancoch. Vyhlasujú sa páry na 1.-3. mieste.
Časový harmonogram Prezentácia ŠTT, LAT: 14,00 – 14,30 hod.
roztancovanie: 14,30 – 15,10 hod.
Porada rozhodcov: 15,00 hod.
Otvorenie: 15,20 hod.
Začiatok súťaže: 15,30 hod. ŠTT, hod. LAT

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
PRETLÁČANIE RUKOU - ARMWRESTLING
Sprievodné podujatie mimo hlavných športových disciplín
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Technický riaditeľ
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
8.2. 2018
ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
8.2. 2018 od 9,00 do 10,00 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
Mgr. Gabriel Harčarik, PhD. gabriel.harcarik@tuke.sk
0908 336 833
Sergej Kováčik
prof. RNDr. František Kačík, PhD.
frantisek.kacik@tuzvo.sk 0907 438 039
8.2. 2018 o 14,00 hod.
8.2. 2018 o 18,00 hod.

Prihlášky:
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Predseda športovej komisie SAUŠ prof. RNDr. František Kačík, PhD.
frantisek.kacik@tuzvo.sk 0907 438 039, zašle nominovaným účastníkom nominačné listy,
ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Technický riaditeľ
Hlavný rozhodca
Zástupca komisie pre pretláčanie rukou SAUŠ
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “ARMWRESTLING Academic
Champion SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis Súťaží sa podľa platných pravidiel WAF a ustanovení
tohto rozpisu
Súťažné kategórie Muži, ženy (jednotlivci)
Muži pravou aj ľavou rukou -75, -85,+85 kg
Ženy pravou aj ľavou rukou -60, +60 kg
Systém súťaže Súťaž pravou aj ľavou rukou, dvojitá eliminácia
Časový harmonogram Prezentácia, váženie: od 13,00 do 13,45 hod.
Súťaže pravou aj ľavou rukou (eliminácie): od 14,00 hod.
Finále, ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: o 18,00
hod.
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
TLAK NA LAVIČKE - BENCHPRESS
Sprievodné podujatie mimo hlavných športových disciplín
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže
Technický riaditeľ
Predseda športovej komisie SAUŠ
Otvorenie súťaže
Ukončenie súťaže

Technická univerzita vo Zvolene
8.2. 2018
ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
8.2. 2018 od 8,00 do 9,00 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
Ľudovít Slašťan
+421944169348
ludovitslastan@gmail.com
Sergej Kováčik
Prof. RNDr. František Kačík, PhD.
frantisek.kacik@tuzvo.sk 0907 438 039
8.2. 2018 o 10,15 hod.
8.2. 2018 o 12,30 hod.

Prihlášky:
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Predseda športovej komisie SAUŠ prof. RNDr. František Kačík, PhD.
frantisek.kacik@tuzvo.sk 0907 438 039, zašle nominovaným účastníkom nominačné listy,
ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Technický riaditeľ
Hlavný rozhodca
Zástupca komisie
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Sergej Kováčik

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen.
Ubytovanie Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster University Open Champion
ship SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis Súťaží sa podľa ustanovení a pravidiel tohto rozpisu.
Činka sa pri pokuse musí dotknúť hrudníka, tlak sa
vykonáva až po výzve rozhodcu – press-. Výtlak činky
musí byť ukončený do vystretých rúk. Povolený je tzv.
mostík(zadok a vrchná časť tela musia ostať na lavičke),
zakázané je nadvihovať nohy – päty. Súťažiaci môže
použiť opasok a bandáže okolo zápästí a magnézium.
Predpísané oblečenie – kompresné – obtiahnuté legíny,
krátke obtiahnuté tričká.
Súťažné kategórie Muži, ženy (jednotlivci)
Systém súťaže Súťažné kategórie: Muži: - 70, - 90, -110, 110+
Ženy: - 60, -70, -80, 80+
Časový harmonogram Prezentácia, váženie: od 9,00 do 10,00 hod.
Súťaže: od 10,15 hod.
Finále, ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: o 12,30
hod.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
LUKOSTREĽBA
Sprievodné podujatie mimo hlavných športových disciplín
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technická univerzita vo Zvolene
Slovenský lukostrelecký zväz, ŠK ORLÍK SLIAČ
8.2.2018
ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
8.2.2018 od 8,00 do 9,00 hod. Študentský domov
Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
Mgr. Alena Hurbanová ahurbanova@archerysvk.sk
0903 475 887
Riaditeľ súťaže Ing. Diana Hamáry Gurová didi.gurova@gmail.com
0905 386 940
Otvorenie súťaže 8.2.2018 o 9,30 hod.
Ukončenie súťaže 8.2.2018 o 13,30 hod.

Usporiadateľ
Organizátor
Termín
Miesto
Prezentácia
Predseda športovej komisie SAUŠ

Prihlášky:
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/ v termíne do 10.01.2018. Formulár
obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu.
Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie do 17.01.2018 riaditeľke
súťaže Ing. Diane Hamáry Gurovej na adresu: didi.gurova@gmail.com, ktorá nominovaným
účastníkom zašle nominačné listy, ktorými sa pretekár preukáže pri prezentácií.
Súťažná komisia Riaditeľ súťaže
Hlavný rozhodca
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Mgr. Alena Hurbanová

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index. Absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2017/2018. 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. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený riaditeľom súťaže. Účastníci sú povinní mať so
sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen.
Ceny Víťaz získava titul “Univerzitný majster SR 2018
v halovej lukostreľbe”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Súťaží sa podľa pravidiel World Archery (WA),
súťaženého poriadku Slovenského lukostreleckého
zväzu (SLZ), jeho Dodatku pre rok 2018 a tohto
rozpisu. Maximálny počet súťažiacich je 28 strelcov.
Kategórie Muži, ženy
Divízie Olympijsky luk (OL), Kladkový luk (KL)
Systém súťaže H-1 na 18 metrov
Časový harmonogram Prezentácia: 8,00 – 9,00 hod.
Otvorenie: 9,30 hod.
Tréning: 9,45 hod. – 3 tréningové sady
Súťaž: 10,15 – 13,00 hod., 10 min. prestávky po 10 sadách
Ukončenie a vyhlásenie výsledkov: 13,30 hod.
Obed: po ukončení súťaže
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom
a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí
a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

