
  

 

        100 ROKOV  

 

FINÁLE UNIVERZÍT  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 

100. VÝROČIE ZALOŽENIA AKADEMICKÉHO ŠPORTU 

NA SLOVENSKU 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

1. NÁZOV SÚŤAŽE 
 

FU SR2019 v basketbale mužov a žien, FU SR2019 vo volejbale mužov a žien, FU SR2019 vo 

futbale, FU SR2019 vo florbale , FU SR2019 vo futsale 
 

2.USPORIADATEĽ 

Súťaž riadi  SAUŠ v spolupráci s KTVŠ a VŠK a VŠTJ  
 

3.TERMÍN 

Máj, jún 2019  FU SR2019 v basketbale mužov a žien, FU SR2019 vo volejbale mužov 

a žien, FU SR2019 vo futbale,  november FU SR2019 vo florbale a  FU SR2019 vo futsale.  

Kvalifikácie sa uskutočnia v regiónoch do 30. apríla 2019 (pre volejba, basketbal, futbal) 

a do 15. novembra 2019 (florba, futsal). Za dodržanie termínov a organizáciu turnajov 

zodpovedajú predsedovia RR SAUŠ.  

 

4.CENA SAUŠ 

Univerzita, ktorá v priebehu všetkých súťaží FU SR 2019 – 100. Výročie založenia 

akademického športu na Slovensku dosiahne  najviac bodov na základe umiestnení, získa 

„CENU SAUŠ“  

Bodová stupnica: 

1. miesto – 8 bodov 

2. miesto – 7 bodov 

3. miesto – 6 bodov 

4. miesto – 5 bodov 

5. miesto – 4 body 

6. miesto – 3 body 

7. miesto – 2 body 

8. miesto – 1 bod 
 

 

5.PODMIENKY ÚČASTI 

V súťaži štartujú výbery jednotlivých univerzít príslušného regiónu, ktoré sa prihlásia do 

súťaže v určenom termíne. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená 

predsedom ŠK SAUŠ príslušného športu . Hráči štartujú na International Student Identity 

Card  (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 

2018.  Štartovať môžu študenti jednej univerzity  všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, 

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

štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. 



Povolený je štart uvedených na súpiske maximálne 2 hráčov/čok maturitného ročníka 

strednej školy s prihláškou a potvrdením na príslušnú univerzitu. Tento štart je 

povolený len na základe súhlasu príslušného garanta športu.  

 

Počty hráčov v jednotlivých športoch:  

Basketbal:   10 

Volejbal:     10 

Futbal:        15 

Futsal:         12 

Florbal:       15  
 

 

6. SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel príslušných športových federácií 
 

 

7. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM 

Pravidlá hracieho systému určia predsedovia ŠK SAUŠ, bude  zodpovedať počtu 

prihlásených duržstiev maximálne 8.  Systém kvalifikácií bude určený predsedom ŠK 

SAUŠ podľa počtu prihlásených družstiev.  
 

8. PRIHLÁŠKY 

Do celoslovenského finále eletronicky predsedom ŠK príslušných športov    na e-mailovú 

adresu : 

BASKETBAL : phoricka@ukf.sk 

VOLEJBAL :    lpaska@ukf.sk 

FUTBAL:          oto.honz@stuba.sk 

FUTSAL:           janojanik@gmail.com 

FLORBAL:        dudovic@dudovic.sk 
 

ORGANIZÁTORI 

Na základe pridelených finančných prostriedkov organizátormi finálových turnajov sú 

nasledovné VŠTJ, VŠK a riaditelia súťaží: 

 

Basketbal  muži, ženy:    UNIZA,  peter.nadanyi@uniza.sk 

Volejbal  muži ženy:       VŠK Strojár STU BA,  marian.uvacek@stuba.sk 

Futbal muži :                   ATU KE,    vladimir.harcarik@tuke.sk        

Futsal  muži:                    ATU KE,   matej.timkovic@tuke.sk 

Florbal  muži:                  FaBK AKADEMIK KE, dudovic@dudovic.sk 

 

Kvalifikačné turnaje a cestovné na FU SR2019 budú hradené z rozpočtu RR SAUŠ. 
 

II. Záverečné ustanovenia 

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz  Finále Univerzít Slovenskej republiky 2019 “.  Prvé tri  

družstvá získavajú poháre a medaile. Vyhodnocuje sa  „Najlepší športovec / športovkyňa 

v príslušnom  športe“ 
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