PROPOZÍCIE
ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SR 2022

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so SAUŠ a TJ Kremnica
Termín:

22. - 23.1. 2022

Miesto: Skalka pri Kremnici
Prihlášky :

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej
stránke Zimnej univerziády 2022 (http://univerziada.uniba.sk/), v termíne do 10.1.2022.
Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia,
prihlasovaný šport. Pre preteky v zjazdovom lyžovaní sa možnosť zabezpečenia ubytovania
pre pretekárov/pretekárky neponúka.
Zoznam nominovaných športovcov potvrdí garant SAUŠ Michal Malák, riaditeľovi súťaže do
10.1. 2022 na adresu: martin.belas@uniba.sk

Akreditácia:

Podľa programu/propozícií SP v Bežeckom lyžovaní 22. – 23. 01. 2022 Kremnica - Skalka,
ktorých je ZU SR 2022 v bežeckom lyžovaní súčasťou. Propozície budú zverejnené na:
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/podujatia

Riaditeľ súťaže: Mgr. Martin Belás, PhD., martin.belas@uniba.sk, 0907303814
Garant SAUŠ: Michal Malák,
Otvorenie súťaže:
Začiatok súťaže:
Ukončenie súťaže:

22.1. 2022 podľa propozícií
22.1. 2022 podľa propozícií
22.1. 2022 podľa propozícií

Súťažná a odvolávacia komisia: Riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, Garant SAUŠ

Hlavný rozhodca:

Delegovaný SAUŠ

Podmienka účasti:
Športovec musí byť riadnym študentom alebo absolventom (maximálne rok po
získaní diplomu) vysokej školy, ktorá ho prihlasuje, vek do 28 rokov. ZU SR 2022
sa môžu zúčastniť študenti všetkých vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorí sa
preukážu platným dokladom o štúdiu - International Student Identity Card (ISIC),
indexom alebo kópiou diplomu.
Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých školách v SR.
V prípade, že študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže štartovať len za
jednu vysokú školu.
ZU SR 2022 sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania ZU SR 2022
prerušené štúdium.
V individuálnych športoch môže štartovať aj študent maturitného ročníka SŠ
2021/2022.
Strava:

Zabezpečí organizátor

Cestovné:

Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.

Ceny:

Víťaz získava titul „Majster ZU SR 2022“, športovci na 1. – 3.mieste získavajú diplom
s medailou a vecné ceny podľa možností usporiadateľa. Najúspešnejšia univerzita
(VŠ) na ZU SR 2022 získava „CENU PREZIDENTA SAUŠ“.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel bežeckého lyžovania.

Disciplíny:

Preteky jednotlivcov voľnou technikou a preteky jednotlivcov klasickou technikou
(vzdialenosti budú pre mužov a ženy uvedené v propozíciách k pretekom).

Kategórie:

Muži, Ženy

Miesto: Skalka pri Kremnici
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 ZU SR 2022 na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi
usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.
Garant SAUŠ
PaedDr. Michal Malák, PhD.

Riaditeľ súťaže
Mgr. Martin Belás, PhD.
Predseda ŠTK SAUŠ
Mgr. Alena Cepková, PhD.

