
         

LETNÁ UNIVERZIÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2016 

     I. Všeobecné ustanovenia 

 

1. NÁZOV SÚŤAŽE 

Letná univerziáda Slovenskej republiky 2016 (LU SR 2016) 

 

2.USPORIADATEĽ 

SLOVENSKA TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (STU) 

 

univerziada@stuba.sk      www.univerziada.stuba.sk  

 

      3.TERMÍNY A PRIHLÁŠKY 

LU SR 2016 je 4. - 8.9.2016.  Kvalifikácie sa uskutočnia v regiónoch do 15.5.2016. Za 

dodržanie termínov a organizáciu turnajov zodpovedajú predsedovia RR SAUŠ a 

predsedovia regionálnych ŠTK SAUŠ. Kvalifikačné turnaje hradí SAUŠ.  

Prihlášku je nutné vyplniť online na www.univerziada.stuba.sk do 24.6.2016. Prihlášku 

vyplní športovec, tréner alebo učiteľ. Prihláška bude odoslaná garantovi športu, riaditeľovi 

súťaže a tajomníkovi Univerziády. 

Na základe potvrdenej prihlášky garantom športu SAUŠ bude vystavený účastníkom 

nominačný list. 

 

 

ŠPORT PREDSEDA ŠPORTOVEJ 

KOMISIE  SAUŠ 

RIADITEĽ SÚŤŽE LU SR 

2016 

BASKETBAL gustav.argaj@fsport.uniba.sk jana.lamosova@stuba.sk 

VOLEJBAL lpaska@ukf.sk marian.uvacek@stuba.sk 

FUTBAL oto.honz@stuba.sk oto.honz@stuba.sk 

PLÁŽOVÝ 

VOLEJBAL 

marian.uvacek@stuba.sk marian.uvacek@stuba.sk 

BASKETBAL 

3X3 

gustav.argaj@fsport.uniba.sk robin.pelucha@stuba.sk 

ATLETIKA ivan.cillik@umb.sk jaroslav.hancak@stuba.sk 

ŠERM karolinaaujeska@gmail.com pavel.lackovic@stuba.sk 

TENIS ladislav.macko@stz.sk helena.cepova@stuba.sk 

ŠACH geffert@tuzvo.sk ladislav.sipeky@stuba.sk 

ŠPORTOVÝ 

AEROBIK 

kyselovicova@fsport.uniba.sk andrea.kolarikova@stuba.sk 

PLÁVANIE macejkova@fsport.uniba.sk rastislav.hlavaty@stuba.sk 

 

4.PODMIENKY ÚČASTI 
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- Športovci štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, absolventi 

predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2015/2016. 

- Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, 

magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ 

štúdia, vek do 28 rokov. 

- Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.  

- V kolektívnych športoch  štartuje jeden  výber univerzity z príslušného regiónu (región 

Bratislava, Západ, Stred, Východ), ktorý sa prihlási do súťaže v určenom termíne. 

Nominačný list družstva musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ 

príslušného športu.  

- V individuálnych športoch športovec štartuje za univerzitu, SŠ. Môže štartovať aj 

študent maturitného ročníka 2016/2017. 

- Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ 

príslušného športu. 

Športy a počty hráčov v kolektívnych športoch na LU SR 2016:  

Basketbal muži/ženy:         10 

Volejbal muži/ženy:           10 

Futbal muži:                       15 

Basketbal 3x3 muži/ženy:   4 

 

5. CESTOVNÉ 

Cestovné hradia  regionálne rady SAUŠ. Ubytovanie a stravu organizátor. 

 

6. SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

Hrá sa a štartuje podľa oficiálnych pravidiel príslušných športových federácií. 

 

7. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM 

V kolektívnych športoch určia predsedovia ŠK SAUŠ po dohode s organizátorom súťaže. 

Systém kvalifikácií bude určený predsedom ŠK SAUŠ podľa počtu prihlásených družstiev. 

V individuálnych športoch sa štartuje podľa určenia predsedu športovej komisie SAUŠ.  

 

II. Záverečné ustanovenia 

Víťazné družstvo získava titul „VÍŤAZ  LETNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 2016“. Prvé tri  miesta získavajú poháre a medaile.   

      Najúspešnejšia   univerzita  (VŠ) získává „CENU PREZIDENTA SAUŠ“ . 

      Bodovacia súťaž  

      V kolektívnych  a  individuálnych športoch je rovnaký systém. Bodujú sa zvlášť ženy a         

muži, víťazná škola môže získať za šport max. 6 bodov v kategórii mužov a 6 bodov v 

kategórii žien. 

1. miesto –  6 bodov 

2.  miesto – 5 bodov  

3.  miesto – 4 body  

 4.  miesto – 3 body  

 5.  miesto – 2 body  

 6.  miesto – 1 bod  

       V prípade rovnakého umiestnenie sa body delia (napr. v karate dve tretie miesta získava      



 

každý 3,5 bodu). 

 


