MAJSTROVSTVÁ STU 2018
PROPOZÍCIE
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VOLEJBAL – muži
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

OTVŠ FCHPT STU v Bratislave

Termín:

24.04.2017 (utorok)

Prihlášky do:

06.04.2017 na e-mail: robinpelucha@gmail.com

Miesto:

FCHPT STU Bratislava

Prezentácia:

v deň turnaja od 8,00 do 8,30 v športovej hale

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Robin Pělucha, PhD.

Otvorenie súťaže:

8.30 hod. v športovej hale FCHPT STU

Ukončenie súťaže:

slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu

Podmienka účasti:

študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia
na STU 2017/2018

Ceny:

víťaz získava titul Majster STU 2018 a putovný pohár, za 1. – 3. diplom
a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Systém súťaže:

Počet hráčov na súpiske družstva 10 + 1 (tréner), hráči musia byť
oblečení podľa platných pravidiel. Systém súťaže bude stanovený na
základe počtu prihlásených družstiev.

Rozpis súťaže:
Hrací čas:
Predpis:

Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu na dva víťazné sety, pričom
tretí rozhodujúci set sa bude hrať do 15 bodov (tie-break).

Finálový

zápas turnaja sa bude hrať na tri víťazné sety.
Upozornenie!:

Každé družstvo si prinesie svoju univerzitnú sadu dresov.
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VOLEJBAL – ženy
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

OTVŠ FCHPT STU v Bratislave

Termín:

24.04.2017 (utorok)

Prihlášky do:

06.04.2017 na e-mail: robinpelucha@gmail.com

Miesto:

FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9

Prezentácia:

v deň turnaja od 8,00 do 8,30 v športovej hale

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Robin Pělucha, PhD.

Otvorenie súťaže:

8.30 hod. v športovej hale FCHPT STU

Ukončenie súťaže:

slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu

Podmienka účasti:

študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia
na STU 2017/2018

Ceny:

víťaz získava titul Majster STU 2018 a putovný pohár, za 1. – 3. diplom
a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Systém súťaže:

Počet hráčov na súpiske družstva 10 + 1 (tréner), hráči musia byť
oblečení podľa platných pravidiel. Systém súťaže bude stanovený na
základe počtu prihlásených družstiev.

Rozpis súťaže:
Hrací čas:
Predpis:

Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu na dva víťazné sety, pričom
tretí rozhodujúci set sa bude hrať do 15 bodov (tie-break).
Finálový zápas turnaja sa bude hrať na tri víťazné sety.
Zápasy budú prebiehať na umelej tráve.

Upozornenie!:

Každé družstvo si prinesie svoju univerzitnú sadu dresov.
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FUTBAL
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

CJŠ SjF STU a VŠK Strojár

Termín:

25.4.2018 (streda)

Prihlášky do:

17.4.2018 na email: oto.honz@stuba.sk

Miesto:

CAŠ Mladá Garda, ihrisko s umelou trávou

Prezentácia:

pol hodinu pred prvým zápasom družstva každej fakulty

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Oto Honz

Otvorenie súťaže:

po prvom zápase (upresní usporiadateľ po žrebovaní)

Ukončenie súťaže:

po poslednom zápase (upresní usporiadateľ po žrebovaní)

Podmienka účasti:

študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia
na STU 2017/2018

Ceny:

víťaz získava titul Majster STU 2018 a putovný pohár, za 1. – 3. diplom
a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Miesto:

CAŠ Mladá Garda, ihrisko s umelou trávou

Systém súťaže:

vo dvoch skupinách, víťazi – finále, druhý v skupine o 3.miesto

Rozpis súťaže:

podľa počtu prihlásených družstiev, uprení usporiadateľ po
prihláškach

Hrací čas:

2x25 min

Upozornenie!:

Každé družstvo si prinesie svoju univerzitnú sadu dresov.
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BASKETBAL
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

Technologický inštitút športu FEI STU Bratislava

Termín:

26.04.2018 (štvrtok)

Prihlášky:

Zasielajte riaditeľovi súťaže do 04.04.2018
e-mail: jana.lamosova@stuba.sk

Miesto:

Telocvične FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava

Prezentácia:

8.00 hod., sekretariát TIŠ FEI STU

Kancelária súťaže:

Sekretariát TIŠ FEI STU

Otvorenie súťaže:

8.15 hod., veľká telocvičňa FEI

Ukončenie súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu

Riaditeľ súťaže:

PaedDr. Jana Lamošová, PhD.

Hlavný rozhodca:

Miroslav Hančík, ZBR

Sekretariát :

TIŠ FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava

Súťažná komisia:

riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca

Podmienka účasti:

Študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia
na STU 2017/2018

Ceny:

Víťaz získava titul Majster STU 2017 a putovný pohár, za 1. – 3. miesto
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:

Súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel basketbalu, súťažného
poriadku a tohoto rozpisu. Hrá sa s loptami Spalding.

Systém súťaže:

Hrá sa v dvoch skupinách. Jednotlivé družstvá sú nasadené podľa
predchádzajúcich výsledkov. Víťazi zo skupín hrajú finále a druhí zo
skupín hrajú o 3. miesto.
Počet hráčov je 12.

Rozpis súťaže:

Podľa počtu prihlásených družstiev zaslaný ihneď.

Hrací čas:

4x10 minút

Upozornenie!:

Každé družstvo si prinesie svoju univerzitnú sadu dresov.
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FLORBAL
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

UJŠ SjF STU, VŠK Strojár

Termín:

26.4.2018 (štvrtok)

Prihlášky do:

20.4.2018 na: marian.uvacek@stuba.sk

Miesto:

Telocvičňa SjF STU

Prezentácia:

8,00 – 8,30

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Marian Uváček, PhD.

Otvorenie súťaže:

9,00

Ukončenie súťaže:

15,00

Podmienka účasti:

študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia
na STU 2017/2018

Ceny:

víťaz získava titul Majster STU 2018 a putovný pohár, za 1. – 3. diplom
a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Miesto:

Telocvičňa SjF STU

Systém súťaže:

podľa počtu prihlásených

Rozpis súťaže:

22.4.2018

Hrací čas:

2 x 12min

Upozornenie!:

Každé družstvo si prinesie svoju univerzitnú sadu dresov.
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PLÁVANIE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

Katedra telesnej výchovy SvF STU Bratislava

Termín:

26.4.2018 (štvrtok)

Prihlášky do:

20.4.2018 na marian.decky@gmail.com

Miesto:

Plaváreň SvF, Radlinského 11, Bratislava

Prezentácia:

9:00 hod., plaváreň SvF STU

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Marián Decký

Otvorenie súťaže:

9:00 hod., plaváreň SvF STU

Ukončenie súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení poslednej disciplíny

Podmienka účasti:

študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia
na STU 2017/2018

Ceny:

víťaz získava titul Majster STU 2018 a putovný pohár, za 1. – 3. diplom
a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Miesto:

Plaváreň SvF STU, Radlinského 11, Bratislava

Systém súťaže:

50 m Ženy, Muži: voľný spôsob, prsia, znak, motýlik
Štafetové preteky voľný spôsob:

ženy 4 x 50 m
muži 4 x 50 m

Každý pretekár môže štartovať bez obmedzenia vo všetkých uvedených disciplínach.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY ŠPORTY
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup hráčov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží.
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom
a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú
Majstrovstiev STU na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.
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