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PROPOZÍCIE 

LETNÁ UNIVERZIÁDA SR 2016 

 

A T L E T I K A 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Usporiadateľ:   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Samostatné oddelenie 

telesnej výchovy a športu Fakulty chemickej a potravinárskej 

technológie (FCHPT) STU, Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava. 

Termín súťaže: 4. September 2016  (nedeľa) 

Miesto:  ŠA Mladá garda, atletický štadión, Račianska ul. 103, 831 02 Bratislava 

Prezentácia:  od 09.00 do 11.00 v kancelárii pretekov, ktorá bude umiestnená  

na štadióne Mladá garda.  

Prihlášky: 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. 

Akreditácia:   Študentsky Domov Mladá Garda, Račianska 103, 831 01 Bratislava  

Riaditeľ súťaže: Mgr. Jaroslav Hančák, PhD., : jaroslav.hancak@stuba.sk 0911 155 041 

Garant ŠK SAUŠ: Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., ivan.cillik@umb.sk 0905 137 795  

Sekretariát:       Mgr. Alexander Gejmovský, PhD.  univerziada@stuba.sk 0918 600 174 

Hlavný rozhodca: Mgr. Viliam Lendel, PhD. 

Súťažná a odvolacia komisia: 

Doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. - predseda komisie  
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Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. - riaditeľ pretekov 

   Mgr. Viliam Lendel, PhD. - hlavný rozhodca                      

Otvorenie súťaže:      4. 9. 2016 o 12.00 hod. na štadióne Mladá garda.  

Ukončenie súťaže: 4. 9. 2016 o 18.00 hod. na štadióne Mladá garda.   

Podmienka účasti:   

- 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 individuálnych športoch športovec štartuje za univerzitu, môže štartovať aj študent 

maturitného ročníka 2016/2017.  

- Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ 

príslušného športu. 

- Štartovať môžu študenti rôznych výkonnostných kategórií. 

 

Otvárací ceremoniál:  5. 9. 2016    

Záverečný ceremoniál: 8. 9. 2016 

Strava: Jedáleň ŠD Mladá Garda respektíve na mieste športoviska, zabezpečuje 

a hradí organizátor. 

Ubytovanie:  Študentský domov Mladá Garda, zabezpečuje a hradí organizátor. 

Cestovné:  hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ. 

Ceny: víťaz získava titul „Majster LU SR 2016“, športovci na 1. – 3.mieste 

diplom s medailou a vecné ceny podľa možností usporiadateľa. 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA    

 

Predpis:  Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel IAAF a týchto 

propozícií. 

Disciplíny:              Muži:   100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m prek., 

skok do diaľky, skok do výšky, trojskok, hod oštepom, vrh guľou,  

4x100 m, hod diskom,  
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Ženy:   100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m prek.,  

skok do diaľky, skok do výšky, trojskok, hod oštepom, vrh guľou, 

4x100m, hod diskom, 

 

Vyhlasovanie výsledkov:         Priebežne po skončení jednotlivých disciplín. 

Prezentácia k disciplínam:  V sektore disciplíny končí 20 min. pred začiatkom disciplíny. 

 

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 LU SR 2016 na vlastné 

nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty 

a poškodenia v rámci súťaží. 

 
 

 

 

               prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.   Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. 

                garant ŠK SAUŠ                   riaditeľ súťaže 

 

 

 

      Mgr. Alena Cepková, PhD. 

                                             predseda ŠTK SAUŠ  

 


