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

“ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2016“
PROPOZÍCIE
15.-18.2.2016
Technická univerzita v Košiciach

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE:

15.2.2016, 12:00 hod., Aula Maxima, Letná 9

Športy

Termín a miesto

BEDMINTON
FLORBAL
FUTSAL
KARATE
STOLNÝ TENIS
TANEČNÝ ŠPORT
BEŽECKÉ LYŽOVANIE
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
BIATLON

16.2.2016, Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice
15.-16.2.2016, MultiHala, Alejová 2, 040 11 Košice
15.-16.2.2016, Angels aréna, Pri Jazdiarni 1, Košice
18.2.2016, Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice
17.2.2016, Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice
15.2.2016, Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice
6.-7.2.2016, Skalka pri Kremnici
19.-21. 2. 2016, Vyšná Boca – Bačova Roveň, Barbora
5.3.2016, Osrblie

Sprievodné podujatie:
PRETLÁČANIE RUKOU

17.2.2016, Jedlíkova 7, Košice (spoločenské centrum)

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
predseda organizačného výboru ZU SR 2016

Usporiadateľ:

Organizačný výbor:
Predseda OV:
Podpredsedovia OV:

Predsedovia komisií:
hospodárska
ubytovacia
stravovacia
športovo-technická
propagačná

Na základe poverenia Ministerstva školstva SR
Technická univerzita v Košiciach – Katedra telesnej výchovy

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. – prorektor TUKE
PaedDr. Vladimír Harčarik – vedúci KTV TUKE
Mgr. Alena Cepková, PhD. – zástupca SAUŠ

Ing. Marcel Behún, PhD. – kvestor TUKE
Ing. Marek Dufala – riaditeľ ŠDaJ TUKE
Ing. Tibor Faragó – vedúci ZVS ŠDaJ TUKE
Mgr. Ľuboš Vojtaško – zamestnanec KTV TUKE

Ing. Adrián Harčár, PhD. – kancelár TUKE

technická
sekretariát OV

Mgr. Juraj Dudovič – zamestnanec KTV TUKE
Mgr. Júlia Fejerčáková – zamestnanec KTV TUKE
Mgr. Miroslava Barcalová – zamestnanec KTV TUKE
PaedDr. Vladimír Harčarik – vedúci KTV TUKE
Mgr. Alena Cepková, PhD. – zástupca SAUŠ
Ing. Stanislav Fedor – vedúci OHSaE TUKE
Iveta Vraštiaková – zamestnanec KTV TUKE

Športy:
Alpské lyžovanie
Bežecké lyžovanie
Biatlon
Bedminton
Florbal
Futsal
Karate
Pretláčanie rukou
Stolný tenis
Tanečný šport

Riaditelia súťaží:
Mgr. Peter Hančin
Mgr. Daniel Vasilišin
Mgr. Peter Murín
Mgr. Marián Žigala
Mgr. Juraj Dudovič
PaedDr. Vladimír Harčarik
Mgr. Filip Priganc
Mgr. Gabriel Harčarik,PhD.
Mgr. Ľuboš Vojtaško
Mgr. Miroslava Barcalová

zdravotná
kultúrno-spoločenská
tlačová

Predseda ŠK SAUŠ:
Mgr. Tomáš Kmeť
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
PaedDr. Peter Petrovič, PhD.
Mgr. Juraj Dudovič
Mgr. Juraj Dudovič
PaedDr. Ján Janík
Prof. RNDr. František Kačík, PhD.
Prof. RNDr. František Kačík, PhD.
Ing. Anton Hamran
Mgr. Petr. Horáček

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

BEDMINTON
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Termín:

16.2.2016

Miesto:

Telocvičňa T-1, Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice

Prezentácia:

16.2.2016 od 8:00 do 8:30 hod.

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Marián Žigala, marian.zigala@tuke.sk, 0905389468

Predseda športovej
komisie SAUŠ:
Otvorenie súťaže:

Mgr.Juraj Dudovič, dudovic@dudovic, 0915932219

Ukončenie súťaže:

16.2.2016 18:00 hod. (čas je orientačný)

Prihlášky:

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie
bedmintonu na SAUŠ Mgr. Jurajovi Dudovičovi na adresu: dudovic@dudovic.sk
do 15.1.2016, ktorý nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, s ktorým sa
pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko,
dátum narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é)
disciplínu(y). V prihláške je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie.
Predseda športovej komisie zašle do 20.1.2016 zoznam nominovaných
účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže Mgr. Mariánovi Žigalovi na adresu:
marian.zigala@tuke.sk.
Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, zástupca komisie bedmintonu SAUŠ.

Súťažná komisia:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

Strava:
Ubytovanie:
Cestovné:

16.2.2016 09:30 hod.

Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Ing. Ján FIĽ
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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 2015/2016, 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.
Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Jedáleň v internátnom
komplexe Jedlíkova 7.
Na požiadanie v termíne odoslania návratky nominačného listu. Študentský
domov TUKE, Jedlíkova 7, Košice.
Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.

Ceny:

Víťaz získavá titul “Majster ZU SR 2016”, Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste
získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny:

DM, DŽ, ŠM, ŠŽ, MIX

Nasadzovanie:

Podľa aktuálnych rebríčkov

Systém súťaže:

Vyraďovací systém na jednu porážku

Časový
harmonogram:

8:30 hod. Porada vedúcich v kancelárii súťaže a prezentácia
9:30 hod. Súťaž
18:00 hod. Predpokladané ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Jednotlivé zápasy rozhodujú nehrajúci hráči, neskôr vyradení hráči. Semifinálové a finálové zápasy rozhodujú
profesionálni rozhodcovia. Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie
a ukončenie súťaže. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom
a organizačnom rozpise súťaže (v prípade nižšieho počtu hráčov).
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
Mgr.Juraj Dudovič

Riaditeľ súťaže
Mgr. Marián Žigala
Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

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

FLORBAL
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Termín:

15.-16.2.2016

Miesto:

MultiHala, Alejová 2, 040 11 Košice

Prezentácia:

15.2.2016 13:00, Kancelária súťaže, Alejová 2, 040 11 Košice

Riaditeľ súťaže:

Mgr.Juraj Dudovič, dudovic@dudovic, 0915932219

Predseda športovej
komisie SAUŠ:
Otvorenie súťaže:

Mgr.Juraj Dudovič, dudovic@dudovic, 0915932219

Ukončenie súťaže:

16. 02. 2016 cca o 13,00 hod.

Prihlášky:

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie
florbalu na SAUŠ Mgr. Jurajovi Dudovičovi spolu so súpiskami na adresu:
juraj.dudovic@tuke.sk do 15.1.2016, ktorý zašle nominačné listy trénerom
zúčastnených družstiev. Súpiska družstva musí obsahovať: názov univerzity,
meno a kontakt na trénera družstva, mená, priezviská a dátumy narodenia
študentov. Štartovať môže 17 hráčov plus tréner a vedúci družstva. V prihláške je
potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie.
Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca

Súťažná komisia:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

Strava:
Ubytovanie:
Cestovné:

15. 02. 2016 o 14,00 hod.

Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Ing. Tomáš Juhás
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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, ktorá zvíťazila v regionálnej kvalifikácii (región Bratislava,
Západ, Stred, Východ). Nominačný list družstva musí byť potvrdený predsedom
športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Štartovať môžu študenti všetkých
výkonnostných kategórií.
Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca.
Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Jedáleň v internátnom
komplexe Jedlíkova 7.
Na požiadanie v termíne odoslania návratky nominačného listu. Študentský
domov TUKE, Jedlíkova 7, Košice.
Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.

Ceny:

Víťaz získavá titul “Majster ZU SR 2016”, Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste
získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:

Systém súťaže:

Časový
harmonogram:

Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a ustanovení tohto rozpisu, vedúci
výprav nahlásia riaditeľovi súťaže farby dresov do 31. 01. 2016.
Počet hráčov na súpiske družstva 17. Hrá sa systémom každý s každým
podľa vyžrebovania. Hrací čas 3 x 20 min. (čistý čas). Hráči musia byť
ustrojený 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.
Bodovanie: víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.
Hrací čas: 3 x 20 minút čistý čas.
Účastníci: jeden výber univerzity, víťaz kvlifikácie z príslušného regiónu
VÝCHOD - Mgr. Juraj Dudovič
STRED - PaedDr. Tomáš Hrnčiar
ZÁPAD - Mgr. Paška Lubomír, PhD.
BRATISLAVA - Mgr. Martin Mokošák, PhD.
15. 02. 2016 11,30 h. porada vedúcich v kancelárii súťaže
12,00 h. ZÁPAD – STRED
14,00 h. otvorenie
14,30 h. BRATISLAVA – VÝCHOD
17,30 h. VÝCHOD – STRED
19,30 h. BRATISLAVA – ZÁPAD
16. 02. 2016 9,00 h. VÝCHOD – ZÁPAD
11,00 h. STRED - BRATISLAVAý
13,00 h. 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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
Mgr.Juraj Dudovič

Riaditeľ súťaže
Mgr.Juraj Dudovič

Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

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

FUTSAL
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Termín:

15.-16.2.2016

Miesto:

Angels Aréna , Pri Jazdiarni 1, Košice

Prezentácia:

15.2.2016 11:00, Jedlíková 7

Riaditeľ súťaže:

PaedDr. Vladimír Harčarik, 055/602
Vladimír.harcarik@tuke.sk
Ján Janík e-mail: janojanik@ gmail.com

Predseda športovej
komisie SAUŠ:
Otvorenie súťaže:

4335,

0907

951 832,

e-mail:

15.2.2016 o 14.45 hod.

Ukončenie súťaže:

16.2.2016 o 11.45 hod.

Prihlášky:

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie
futsalu na SAUŠ PaedDr. Jánovi Janíkovi spolu so súpiskami na adresu:
janojanik@gmail.com do 15.1.2016, ktorý zašle nominačné listy trénerom
zúčastnených družstiev. Súpiska družstva musí obsahovať: názov univerzity,
meno a kontakt na trénera družstva, mená, priezviská a dátumy narodenia
študentov. Štartovať môže 12 hráčov plus tréner a vedúci družstva. V prihláške je
potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie.
Predseda športovej komisie na SAUŠ zašle do 20.1.2016 zoznam zúčastnených
družstev aj so súpiskami riaditeľovi súťaže PaedDr. Vladimírovi Harčarikovi na
adresu: vladimir.harcarik@tuke.sk.
riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, predseda komisie futsalu SAUŠ

Súťažná komisia:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

Strava:

Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
delegovaný rozhodcovskou komisiou SFZ
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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, ktorá zvíťazila v regionálnej kvalifikácii (región Bratislava,
Západ, Stred, Východ). Nominačný list družstva musí byť potvrdený predsedom
športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Štartovať môžu študenti všetkých
výkonnostných kategórií.
Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca.
Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Jedáleň v internátnom
komplexe Jedlíkova 7.

Ubytovanie:
Cestovné:
Ceny:

Na požiadanie v termíne odoslania návratky nominačného listu. Študentský
domov TUKE, Jedlíkova 7, Košice.
Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2016”, športovci umiestnení na 1. – 3. mieste
získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Systém súťaže:

Časový
harmonogram:

Hrá sa podľa platných pravidiel futsalu každý s každým. Hrací čas: 2 x 20 min.
hrubý čas, 5 min. prestávka.
Upozornenie! Každé družstvo si prinesie 2 sady dresov. Hrá sa v obuvi len pre
halové športy, nie turfy.
Kritéria určenia celkového poradia pri rovnosti bodov:
1. vzájomný zápas
2. rozdiel skóre
3. vyšší počet strelených gólov
4. podiel strelených a inkasovaných gólov
5. žreb
15.2. 2016
14.00 hod. - 1. zápas
14.45 hod. – otvorenie súťaže
15.15 hod. - 2. zápas
16.15 hod. - 3. zápas
17.15 hod. - 4. zápas
16.2.2016
10.00 hod. - 5. zápas
11.00 hod. - 6. zápas
11.45 hod. – ukončenie 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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
PaedDr. Ján Janík

Riaditeľ súťaže
PaedDr. Vladimír Harčarik

Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

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

KARATE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Termín:

18. 2. 2016

Miesto:

Telocvičňa T-1, Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice

Prezentácia:

18.2.2015 o 9:00 hod., Jedlíková 7

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Filip Priganc, tel.: 0915 955 613, e-mail: filip.priganc@tuke.sk

Technický riaditeľ:

Ing.Vladimír Šolc

Predseda športovej
komisie SAUŠ:
Otvorenie súťaže:

prof. RNDr. František Kačík, PhD., tel.: 0907 438 039, e-mail: kacik@tuzvo.sk

Ukončenie súťaže:

18. 2. 2016 o 18:00 hod. (čas je orientačný)

Prihlášky:

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie
karate na SAUŠ prof. RNDr. Františkovi Kačíkovi, PhD., na adresu: kacik@tuzvo.sk
do 15.1.2016, ktorý nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, s ktorým sa
pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko,
dátum narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é)
disciplínu(y). V prihláške je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie.
Predseda športovej komisie zašle do 20.1.2016 zoznam nominovaných
účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže Mgr. Filipovi Prigancovi na adresu:
filip.priganc@tuke.sk.
Riaditeľ súťaže, predseda ŠK karate SAUŠ a hlavný rozhodca

Súťažná komisia:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

18. 2. 2016 o 10:00 hod.

Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Delegovaný rozhodcovskou komisiou SZK
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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 2015/2016, 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:
Ubytovanie:
Cestovné:
Ceny:

Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Jedáleň v internátnom
komplexe Jedlíkova 7.
Na požiadanie v termíne odoslania návratky nominačného listu. Študentský
domov TUKE, Jedlíkova 7, Košice.
Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Víťaz získava titul Majster ZU SR 2016, za 1. – 3. miesto medailu, diplom a vecné
ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Miesto:

Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice

Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel WKF a ustanovení tohto rozpisu

Súťažné kategórie:

Kata: muži, ženy (jednotlivci, družstvá)
Kumite: muži: -60, -67, -75, -84, +84kg, družstvá
ženy: -50, -55, -61, -68, +68kg, družstvá
Kata: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)
Kumite: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)
9:00 hod. – 10:00 hod. prezentácia, váženie
10:00 hod. – 10:15 hod. slávnostné otvorenie
10:15 hod. súťaže v kata (eliminácie + finále), suťaže v kumite (eliminácie +
finále)
18:00 hod. ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov

Systém súťaže:
Časový
harmonogram:

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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
Prof. RNDr. František Kačík, PhD.

Riaditeľ súťaže
Mgr. Filip Priganc

Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

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

STOLNÝ TENIS
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Termín:

17.2.2016

Miesto:

Telocvičňa T-1, Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice

Prezentácia:

17.2.2016, 08:00 – 09:00 hod., Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Ľuboš Vojtaško, tel.: 0907 178 531, 055 602 4163 e-mail:
lubos.vojtasko@tuke.sk
Ing. Anton Hamran, 02/44888615, sstz1@sstz.sk

Predseda športovej
komisie SAUŠ:
Technický riaditeľ:

Ing. Erich Reho, info@stklokomotiva.sk, tel.: 0905563650

Otvorenie súťaže:

17. 2. 2016 o 09:15 hod. - Telocvičňa T-1, Jedlíkova 7, Košice

Ukončenie súťaže:

17. 2. 2016 - Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného
stretnutia, cca 16:00 hod.
Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe technickému riaditeľovi Ing.
Erichovi Rehovi na adresu: info@stklokomotiva.sk do 15.1.2016, ktorý
nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže
pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia,
univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y). V prihláške je
potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie.
Technický riaditeľ zašle do 20.1.2016 zoznam nominovaných účastníkov (aj s
prihláškami) riaditeľovi súťaže Mgr. Ľubošovi Vojtaškovi na adresu:
lubos.vojtasko@tuke.sk.
Informácie o prihlasovaní: http://www.stklokomotiva.sk/?page_id=9586
Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, zástupca komisie stolného tenis SAUŠ.

Prihlášky:

Súťažná komisia:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Ing. Erich Reho, tel.: 0905563650
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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 2015/2016, 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:
Ubytovanie:
Cestovné:
Ceny:

Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Jedáleň v internátnom
komplexe Jedlíkova 7.
Na požiadanie v termíne odoslania návratky nominačného listu. Študentský
domov TUKE, Jedlíkova 7, Košice.
Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Víťaz získavá titul “Majster ZU SR 2016”, 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:

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 stretnutia nehrajúci hráči,
neskôr vyradení hráči. Semifinálové a finálové zápasy rozhodujú profesionálni
rozhodcovia
17. 2. 2016 (streda)
08:00 - 09:00 hod. prezentácia (prihlasovanie na štvorhry do 12:00)
09:15 hod. slávnostné otvorenie UM SR v Stolnom tenise a informácie
o priebehu súťaží, porada
od 09:30 hod. súťaže
12:00 – 13:00 obed individuálne v jedálni na Jedlíkovej 7
16:00 hod. ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov

Časový
harmonogram:

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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
Ing. Anton Hamran

Riaditeľ súťaže
Mgr. Ľuboš Vojtaško

Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

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

TANEČNÝ ŠPORT
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Termín:

15. 2. 2016

Miesto:

Telocvičňa T-1, Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice

Prezentácia:

15.2.2015 o 14:30-15:00 hod., Jedlíková 7

Riaditeľ súťaže:

Mgr.Miroslava Barcalová, tel.: 0905 680 959, e-mail:
miroslava.barcalova@tuke.sk

Technický riaditeľ:

Ing. Peter Ivanič

Predseda Tanečnošportovej komisie
SAUŠ:
Otvorenie súťaže:

Mgr.Petr Horáček, tel.: 0905 297 222, e-mail: horacekpetr@gmail.com

Ukončenie súťaže:

15. 2. 2016 o 18:00 hod. (čas je orientačný)

Prihlášky:

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe technickému riaditeľovi
tanečno-športovej komisie
na SZTŠ Ing. Petrovi Ivaničovi, na adresu:
www.szts.sk - registrované páry SZTŠ, szts@szts.sk - ostatné páry (Tel/Fax:
+421244457850 SZTŠ) - do 15.1.2016, ktorý nominovaným účastníkom zašle
nominačné listy, s ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií. Prihláška musí
obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník
štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y). V prihláške je potrebné uviesť aj požiadavku
na ubytovanie.
Technický riaditeľ tanečno-športovej komisie zašle do 20.1.2016 zoznam
nominovaných účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľke súťaže Mgr. Miroslave
Barcalovej na adresu: miroslava.barcalova@tuke.sk.
Riaditeľ súťaže, predseda tanečno-športovej komisie SAUŠ a hlavný rozhodca

Súťažná a odvolacia
komisia:
Činovníci:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

15. 2. 2016 o 15:20 hod.

Vedúci súťaže, sčítavateľ, 9 rozhodcov, hudobná réžia
Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Delegovaný rozhodcovskou komisiou SAUŠ
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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 2015/2016, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve
školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých

Strava:
Ubytovanie:
Cestovné:
Ceny:

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.
Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Jedáleň v internátnom
komplexe Jedlíkova 7.
Na požiadanie v termíne odoslania návratky nominačného listu. Študentský
domov TUKE, Jedlíkova 7, Košice.
Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Víťaz získava titul Majster ZU SR 2016, za 1. – 3. miesto medailu, diplom a vecné
ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Miesto

Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice

Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel SZŠT a ustanovení tohto rozpisu
Hudobný doprovod: reprodukovaná hudba CD
Veľkosť tanečnej plochy: 14x21m
Druh tanečnej plochy: parkety
Upozornenia: Každý tanečník tancuje na vlastné riziko. Chrániče podpätkov sú
povinné.
Štandardné tance /ŠTT/
Latinsko-americké tance /LAT/
Kombinácia 10tancov /10T/
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 v LAT
tancoch. Vyhlasujú sa páry na 1.-3.mieste.
14,30 - 15,00 prezentácia ŠTT, LAT, roztancovanie
15,00 - porada rozhodcov
15,20 - slávnostné otvorenie
15,30 - začiatok ŠTT
16,45 - začiatok LAT

Súťažné kategórie:
Systém súťaže:

Časový
harmonogram:

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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda Tanečno-športovej komisie SAUŠ
Mgr. Petr Horáček
Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

Riaditeľ súťaže
Mgr. Miroslava Barcalová

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

BEŽECKÉ LYŽOVANIE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Termín:

Technická univerzita v Košiciach,
SLA - BÚ
Mestský klub lyžiarov, Kremnica
6.-7.2.2016

Miesto:

Skalka pri Kremnici, Súťaž sa koná v rámci Majstrovstiev SR v behu na lyžiach

Prezentácia:

Podľa propozícií usporiadateľa

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Daniel Vasilišin, e-mail: daniel.vasilisin@tuke.sk, č.t.: 0905 797 143

Predseda športovej
komisie SAUŠ:
Otvorenie súťaže:

PaedDr. Božena Paugschová, PhD., KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská
Bystrica e-mail: bozena.paugschova@umb.sk

Ukončenie súťaže:

7. február 2016 15:00

Prihlášky:

Hlavný rozhodca:

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie
bežeckého lyžovania na SAUŠ PaedDr. Božene Paugschovej, PhD., na adresu:
bozena.paugschova@umb.sk do 15.1.2016, ktorá nominovaným účastníkom
zašle nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška
musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y). V prihláške je potrebné uviesť aj
požiadavku na ubytovanie.
Predseda športovej komisie zašle do 20.1.2016 zoznam nominovaných
účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže Mgr. Danielovi Vasilišinovi na
adresu: daniel.vasilisin@tuke.sk.
Riaditeľ pretekov: Miloš Bíreš
Hlavný rozhodca: Branislav Grossmann
Predseda športovej komisie SAUŠ: Božena Paugschová
Technický delegát: Michal Šerfel
Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Branislav Grossmann

Technický delegát:

Michal Šerfel

Usporiadateľ:

Súťažná komisia:

Sekretariát:

6. február 2016 17:00

Podmienky účasti:

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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 2015/2016, 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.

Ubytovanie:

Zabezpečí usporiadateľ

Cestovné:

Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.

Ceny:

Víťaz získavá titul “Majster ZU SR 2016”, Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste
získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny:

15km muži, 10 km ženy

Predpis:

Preteká sa podľa platných pravidiel bežeckého lyžovania, so zmenami
schválenými prezídiom SZB, podľa smerníc systému zimných súťaží SZB pre zimu
2016 a ustanovení týchto propozícií.

Kategórie:

Muži, Ženy

Časový
harmonogram:

6. február 2016
17:00 hod. - žrebovanie
7. február 2016
do 9:00 hod.- prezentácia
9:30 hod.- otvorenie súťaže
cca 15:00 hod.- 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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.

Riaditeľ súťaže
Mgr. Daniel Vasilišin

Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

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

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:
Termín:

Technická univerzita v Košiciach,
Slovenská lyžiarska asociácia
19. – 21. 2. 2016

Prezentácia:

Vyšná Boca – Bačova Roveň, Súťaž sa koná v rámci podujatia XIV. VEĽKÁ CENA
BARBORY 2016, Európsky pohár FIS/UNI
19.2.2016 od 17:00 do 19:00 hod.

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Peter Hančin, peter.hancin@tuke.sk, 0903941557

Technický riaditeľ:

Dr.h.c. mult. Prof. Ing.Juraj Sinay,DrSc., 055/602 2501

Predseda športovej
komisie SAUŠ:

Mgr.Tomáš Kmeť, tomas.kmet @slovak-ski.sk

Otvorenie súťaže:

20.2.2016 09:00 hod.

Ukončenie súťaže:

21.2.2016 13 00 hod.

Prihlášky:

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie
zjazdového lyžovania na SAUŠ Mgr. Tomášovi Kmeťovi na adresu: tomas.kmet
@slovak-ski.sk do 15.1.2016, ktorý nominovaným účastníkom zašle nominačné
listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať:
meno, priezvisko, dátum narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia,
prihlasovanú(é) disciplínu(y). V prihláške je potrebné uviesť aj požiadavku na
ubytovanie.
Predseda športovej komisie zašle do 20.1.2016 zoznam nominovaných
účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže Mgr. Petrovi Hančinovi na adresu:
peter.hancin@tuke.sk.
Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie SAUŠ, technický
riaditeľ.
Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Delegovaný SLA

Miesto:

Súťažná komisia:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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 2015/2016, 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.

Ubytovanie:

Zabezpečí usporiadateľ

Cestovné:

Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.

Ceny:

Víťaz získavá titul “Majster ZU SR 2016”, Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste
získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny:

20. 2 2016 obrovský slalom a 21. 2 2016 slalom

Predpis:

IWO/FIS sezóna 2015/2016

Kategórie:

Muži, Ženy

Časový
harmonogram:

Prezentácia: 19.2.2016 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
Žrebovanie: 19.2.2016 19:30 hod.
Otvorenie súťaže: 20.2.2016
Čas: 8:30 1.kolo Ž
Čas: 9:15 1.kolo M
Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov: 21.2.2016 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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
Mgr. Tomáš Kmeť

Riaditeľ súťaže
Mgr. Peter Hančin

Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

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

BIATLON
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Termín:

Technická univerzita v Košiciach,
Slovenský zväz biatlonu
5.3.2016

Miesto:

Osrblie, Súťaž sa koná v rámci Majstrovstiev SR v Biatlone

Prezentácia:

Podľa propozícií súťaží M SR SZB 2016

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Peter Murín, peter.murin@tuke.sk, 0940719196

Predseda športovej
komisie SAUŠ:
Otvorenie súťaže:

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.; FTVŠ UK Bratislava; tel.: 0905 587 012; e-mail:
petrovic@fsport.uniba.sk
Podľa časového rozpisu RP M SR 2016

Ukončenie súťaže:

Podľa časového rozpisu RP M SR 2016

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 15.1.2016, ktorý nominovaným účastníkom zašle
nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí
obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník
štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y). V prihláške je potrebné uviesť aj požiadavku
na ubytovanie.
Predseda športovej komisie zašle do 20.1.2016 zoznam nominovaných
účastníkov (aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže Mgr. Petrovi Murínovi na adresu:
peter.murin@tuke.sk.
Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie SAUŠ, technický
delegát.
Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Určí komisia rozhodcov SZB

Usporiadateľ:

Súťažná komisia:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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 2015/2016, 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.

Ubytovanie:

Zabezpečí usporiadateľ

Cestovné:

Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.

Ceny:

Víťaz získavá titul “Majster ZU SR 2016”, Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste
získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny:

Rýchlostné preteky: 10 km, resp. 7,5 km

Predpis:

Preteká sa podľa platných pravidiel biatlonu, so zmenami schválenými prezídiom
SZB, podľa smerníc systému zimných súťaží SZB pre zimu 2016 a ustanovení
týchto propozícií.

Kategórie:

Muži, Ženy

Časový
harmonogram:

Podľa propozícií súťaží M SR SZB 2016

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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
PaedDr. Peter Petrovič

Riaditeľ súťaže
Mgr. Peter Murín

Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

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

PRETLÁČANIE RUKOU (sprievodné podujatie – mimo hlavných športových
disciplín)
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Termín:

17. 2. 2016

Miesto:

Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice (spoločenské centrum)

Prezentácia:

17.2.2015 o 9:00 hod., Jedlíková 7

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Gabriel Harčarik,PhD., tel.: 0908 33 68 33 , e-mail: gabriel.harcarik@tuke.sk

Technický riaditeľ:

prof. Ing. Tibor Kvačkaj CSc.

Predseda športovej
komisie SAUŠ:

prof. RNDr. František Kačík, PhD., tel.: 0907 438 039, e-mail: kacik@tuzvo.sk

Otvorenie súťaže:

17. 2. 2016 o 10:30 hod.

Ukončenie súťaže:

17. 2. 2016 o 15:00 hod. (čas je orientačný)

Prihlášky:

Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie
pretláčania rukou na SAUŠ prof. RNDr. Františkovi Kačíkovi, PhD., na adresu:
kacik@tuzvo.sk a súčasne na sekretariat@armsport.sk do 15.1.2016, ktorý
nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri
prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia,
univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y). V prihláške je
potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie.
Predseda športovej komisie zašle do 20.1.2016 zoznam nominovaných účastníkov
(aj s prihláškami) riaditeľovi súťaže Mgr. Gabrielovi Harčarikovi, PhD., na adresu:
gabriel.harcarik@tuke.sk.
Riaditeľ súťaže, predseda Technický riaditeľ a hlavný rozhodca

Súťažná komisia:
Sekretariát:
Hlavný rozhodca:
Podmienky účasti:

Iveta Vraštiaková, sekretariát Katedry telesnej výchovy TUKE, Vysokoškolská 4,
04200, Košice, 055/602 4134
Delegovaný rozhodcovskou komisiou SAPR
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index,
absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2014/2015.
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 individuálnych športoch športovec štartuje za univerzitu,
môže štartovať aj študent maturitného ročníka 2015/2016. Nominačný list
športovca musí byť potvrdený generálnym sekretárom SAPR (Mária Janušicová
sekretariat@armsport.sk). Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných
kategórií. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

Strava:
Ubytovanie:
Cestovné:
Ceny:

Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Jedáleň v internátnom
komplexe Jedlíkova 7.
Na požiadanie v termíne odoslania návratky Nominačného listu. Študentský domov
TUKE, Jedlíkova 7, Košice.
Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Víťaz získava titul Majster ZU SR 2016, za 1. – 3. miesto medailu, diplom a vecné
ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Miesto:

Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice

Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel WAF a ustanovení tohto rozpisu

Súťažné kategórie:

muži, ženy (jednotlivci)
muži pravou ľavou rukou : -75, -85, +85kg
pravou ľavou rukou ženy: -60, +60kg

Systém súťaže:

Súťaž pravou aj ľavou rukou dvojitá eliminácia

Časový
harmonogram:

9:00 hod. – 10:00 hod. prezentácia, váženie
10:15 hod. – 10:30 hod. slávnostné otvorenie
10:30 hod. súťaže v pravou aj ľavou rukou (eliminácie)
15:00 hod. Finále, ukončenie súťaží 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 2016 na vlastné nebezpečenstvo
(vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností , prípadné ich poškodenia v rámci súťaži.

Predseda športovej komisie SAUŠ
Prof. RNDr. František Kačík, PhD.

Riaditeľ súťaže
Mgr. Gabriel Harčarik,PhD.

Predseda organizačného výboru
Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

