
 

        100 ROKOV  
 

FINÁLE UNIVERZÍT  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 V 
BASKETBALE 

100. VÝROČIE UNIVERZITNÉHO ŠPORTU NA 
SLOVENSKU 

 
I. Všeobecné ustanovenia 
 
1. NÁZOV SÚŤAŽE 
 
FU SR2019 v basketbale mužov a žien. 
 
2.USPORIADATEĽ 
AC UNIZA, ÚTV UNIZA. 
 
3.TERMÍN 
3 - 4.6.2019 
 
4.MIESTO KONANIA 
Telocvičňa T1 UNIZA – areál ubytovacieho zariadenia ŽU Veľký diel, Vysokoškolákov           
8014, trolejbusy 4, 14 zo železničnej stanice, zastávka “Obchodná ulica”, peši prejsť o ulicu              
vyššie. 
 
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            
2019. 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 
 
6.STRAVA 
Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Stravovacie zariadenia Nová Menza,          
Vysokoškolákov 26. 
 



7.UBYTOVANIE 
Školský internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline, Rosinská cesta 4, Žilina. 
Upozornenie: pre zjednodušenie vybavovania ubytovania vedúci družstiev pripravia 
zoznamy svojich hráčov s menom, dátumom narodenia, ČOP a adresou 
trvalého bydliska, ktorý predložia pri prezentácii. 
 
8.CESTOVNÉ 
Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ 
 
 
9. SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel FIBA. 
 
 
10. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM 
Semifinále, zápasy o III. miesto, zápasy o I. miesto.  
3.6.2019 
14:45 Slávnostné otvorenie (po ukončení I. zápasu) 
 
13:00 stred - východ (muži) 
15:00 východ – Bratislava (ženy) 
17:00 západ – stred (ženy) 
19:00 Bratislava - západ (muži) 
 
4.6.2018 
8:00 zápas o III. miesto ženy 
10:00 zápas o III. miesto muži 
12:00 finále ženy 
14:00 finále muži 
15:30 Slávnostné vyhlásenie výsledkov turnaja 

 
11. PRIHLÁŠKY 
Do celoslovenského finále eletronicky predsedom ŠK príslušných športov do 10.5.2019 na           
e-mailovú adresu: phoricka@ukf.sk 
 
12. 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 danom športe“. 
 
 
 
Mgr.Alena Cepková,PhD. 
Vedúca Ústavu jazykov a športu SjF STU  
Námestie slobody 17 
812 31 Bratislava 
mob.:+421 908 769 899 
Predseda ŠTK SAUŠ  

 
Mgr. Peter Nadányi 
ÚTV ŽU 
Vysokoškolákov 1,  
010 26 Žilina, 
mobil: 0903 100 318 
Riaditeľ súťaže  


