
                                                  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU 

 
PROPOZÍCIE 

 
“FINÁLE UNIVERZÍT SR 2021“ 

„     FLORBAL   “ 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Usporiadateľ:    Ústav telesnej výchovy UNIZA v spolupráci s AC UNIZA  

Termín:     6. 10. 2021 (streda)    

Miesto:    ŠH Rosinská cesta Žilina  
    
Prezentácia:    6. 10. 2021 do 12:00 hod. 
   
Kancelária súťaže:  ŠH Rosinská cesta Žilina 
 
Otvorenie súťaže:  6. 10. 2021 o 13:30 hod. 

Ukončenie súťaže:  6. 10. 2021 o 18:30 hod. 

Riaditeľ súťaže:             Daniel Baránek 

Hlavný rozhodca:     Jakub Kučera   

Súťažná komisia: riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca   

Podmienka účasti:  V súťaži štartujú výbery jednotlivých univerzít príslušného regiónu, ktoré 
nominuje na súťaž príslušný región. Družstvá štartujú na súpisku (maximálne 
17 hráčov), 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 2020.  
Štartovať môžu študenti jednej univerzity  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. Povolený je štart uvedených na súpiske 
maximálne 3 hráčov/čok maturitného ročníka strednej školy. Tento štart je 
povolený len na základe súhlasu príslušného garanta športu.  



Strava:   hradí organizátor podľa schválených smerných čísel    

Cestovné:  hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov  SAUŠ  
 prostredníctvom RR SAUŠ 

 
Ceny: víťazné družstvo získava titul „Víťaz  Finále Univerzít Slovenskej republiky 2021 “.   

                              Prvé tri  družstvá získavajú poháre a medaily.  

II.	TECHNICKÉ	USTANOVENIA				
 

Predpis:           podľa pravidiel SZFB a týchto propozícií   

Loptičky:  zn. oxdog   

Systém súťaže:    každý s každým 

Hrací čas:                          3 x 15 min. hrubý čas /vylúčenie 2 min. a posledné 3 min. v záverečnej 
tretine sa meria čistý čas / prestávka 5 min. 

Bodovanie:  víťazné družstvo v riadnom hracom čase   3 body 

   porazené družstvo v riadnom hracom čase   0 bodov 

   víťazné družstvo po samostat. troch nájazdoch                2 body 

   porazené družstvo po samostatných nájazdoch                1 bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Časový rozpis:  

 

ČAS 

 

DOMÁCI 

 

 

HOSTIA ROZHODCA 

6.10.2021 

11:15 
ZÁPAD  :  STRED  

6.10.2021 

12:30 
BRATISLAVA  :  VÝCHOD  

6.10.2021 

13:45 
VÝCHOD  :  STRED  

6.10.2021 

15:00 
BRATISLAVA  :  ZÁPAD  

6.10.2021 

16:15 
VÝCHOD  :  ZÁPAD  

6.10.2021 

17:30 
STRED  :  BRATISLAVA  

6.10.2021 

18:30 
VYHODNOTENIE 

  

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. 
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom 
rozpise súťaže.  

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú FU SR 2021 na vlastné 
nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Súťaž prebehne v režime OTP. 

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži. 

Predseda ŠTK SAUŠ          riaditeľ súťaže 
   


