PROPOZÍCIE
ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SR 2022

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Termín:

7. februára 2022

Miesto:

Univerzitné pastoračné centrum, Mlynská dolina, BA

Prihlášky :

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády 2022 (http://univerziada.uniba.sk/w/Registracia.html),
v termíne do 21.1.2022. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu,
fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj
požiadavku na ubytovanie a stravu. Pri jednodňových športoch je možné o ubytovanie
požiadať len v odôvodnených prípadoch.
Zoznam nominovaných družstiev potvrdí predseda ŠK SAUŠ Mgr. Juraj Dudovič, riaditeľovi
súťaže do 21.1.2022 na adresu: jana.leginusova@fmph.uniba.sk

Akreditácia:

7.2.2022, v čase 10:00 - 11: 00 hod, UPC, Mlynská dolina, Bratislava

Riaditeľ súťaže: Mgr Jana Leginusová, jana.leginusova@fmph.uniba.sk, 0949803677
Predseda športovej komisie SAUŠ: Mgr. Juraj Dudovič , dudovic@dudovic.sk, 0915932219
Sekretariát:

Katedra telesnej výchovy a športu FMFI UK

Otvorenie súťaže:
Začiatok súťaže:
Ukončenie súťaže:

7.2. 2022 o 11:00 hod
7.2. 2022 o 11:15 hod
7.2. 2022 o 20:00 hod

Súťažná a odvolávacia komisia: Riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie
SAUŠ, technický delegát
Hlavný rozhodca:
Delegovaný rozhodcovskou komisiou SZBe
Podmienka účasti:

Športovec musí byť riadnym študentom alebo absolventom (maximálne rok po
získaní diplomu) vysokej školy, ktorá ho prihlasuje, vek do 28 rokov. ZU SR 2022
sa môžu zúčastniť študenti všetkých vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorí sa
preukážu platným dokladom o štúdiu - International Student Identity Card (ISIC),
indexom alebo kópiou diplomu.
Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých školách v SR.
Družstvá tvoria študenti len z jednej školy, okrem bedmintonu, stolného tenisu
a tancov (je uvedené v propozíciách športu).
V prípade, že študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže štartovať len za
jednu vysokú školu.
ZU SR 2022 sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania ZU SR 2022
prerušené štúdium.
V individuálnych športoch môže štartovať aj študent maturitného ročníka SŠ
2021/2022.

Strava:

Zabezpečí organizátor podľa schválených smerníc.

Ubytovanie:

ŠD Družba, Botanická 6, BA

Cestovné:

hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.

Ceny:

víťaz získava titul „Majster ZU SR 2022“, športovci na 1. – 3.mieste získavajú diplom
s medailou a vecné ceny podľa možností usporiadateľa. Najúspešnejšia univerzita
(VŠ) na ZU SR 2022 získava „CENU PREZIDENTA SAUŠ“.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:

Súťaží sa podľa platných bedmintonových pravidiel SZBe a ustanovení tohto rozpisu.

Košíky:

zabezpečí organizátor

Miesto:

Univerzitné pastoračné centrum, Mlynská dolina, BA

Disciplíny:

Dvojhra muži, dvojhra ženy, štvorhra muži, štvorhra mix.

Systém súťaže: vyraďovací systém na jednu porážku, hrá sa na dva víťazné sety
Rozpis súťaže: nasadzovanie podľa aktuálnych rebríčkov SZBe.
Hrací čas:

celkovo od 11:15 do 20:00hod

Upozornenie!: Každý hráč si prinesie vlastnú raketu.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje
právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a
funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2022 na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi
usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

Predseda ŠK SAUŠ
Mgr. Juraj Dudovič

Riaditeľ súťaže
Mgr. Jana Leginusová
Predseda ŠTK SAUŠ
Mgr. Alena Cepková, PhD.

