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I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

Usporiadateľ
Žilinská univerzita v Žiline, TENTS s.r.o.

Termín
5.10.2020

Miesto
Areál Žilinskej univerzity v Žiline, Veľký Diel

Prihlášky
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického  formulára na webovej stránke  
www.lu2020.uniza.sk v termíne do 25.9.2020. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, 
univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport (disciplínu). Vo formulári je potrebné uviesť 
aj požiadavku na ubytovanie a stravu. Pri jednodňových športoch je možné o ubytovanie požiadať len 
v odôvodnených prípadoch. Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda  športovej komisie  

SAUŠ riaditeľovi súťaže do 28.9.2020 na adresu: cyklolavina@gmail.com

Akreditácia
budova AS, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 

(v blízkosti štartu a cieľa pretekov)

Riaditeľ súťaže
Bc. Michal Gábor, e-mail: cyklolavina@gmail.com, tel.: 0903 638 547

Predseda športovej komisie SAUŠ
PaedDr. Martin Belás, PhD., e-mail: martin.belas@uniba.sk, tel. 0907303814

PROPOZÍCIE
CYKLISTIKA MTB XCO
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Sekretariát
Jana Bobáňová, ÚTV UNIZA, e-mail: utv@uniza.sk, tel.: +421 907 870 554

Otvorenie súťaže
5.10.2020    11:00 hod. priestor štartu a cieľa pretekov

Ukončenie súťaže
5.10.2020    16:00 hod. priestor štartu a cieľa pretekov

Súťažná a odvolávacia komisia
riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie SAUŠ, technický delegát

Hlavný rozhodca
Luboš Bodiš

Podmienka účasti
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú 
kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2018/2019. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) 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.  
V individuálnych športoch môže štartovať aj študent maturitného ročníka SŠ 2019/2020. V individu-
álnych športoch študent štartuje za univerzitu, resp. strednú školu. Nominačný list športovca musí 
byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu a účastník ho dostane pri ak-

reditácii. Neštudenti nad 18 rokov súťažia v kategórií OPEN.
Strava

Stravovacie zariadenie UNIZA, Veľký Diel, Nová menza, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Ubytovanie
Ubytovacie zariadenie Veľký Diel, UNIZA, Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina, trolejbusy č. 4 a 14 zo 

železničnej stanice, zastávka „Obchodná ulica“

Cestovné
hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ

Ceny
Víťaz mužskej aj ženskej kategórie získava titul ,,Majster LU SR 2020“, športovci umiestnení na 1.-3. 
mieste získajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa. Najúspešnejšia univer-
zita (VŠ) v rámci celkových výsledkov všetkých športových disciplín LU 2020 získava „Cenu prezi-

denta SAUŠ“.
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II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis
Cross–country (XCO)

XCO sú preteky na terénnych okruhoch s hromadným štartom. Vzdialenosť, ktorú musia pretekári 
prekonať, je určená počtom 3 až 6 km dlhých okruhov. V súčasnosti sa trate pre XCO vyznačujú tech-
nickou náročnosťou s množstvom prírodných prekážok, nebezpečných klesaní a náročných stúpaní. 

V prípade, ak prvý pretekár dostihne pretekára v rovnakej kategórii o jedno kolo, bude takto predsti-
hnutý pretekár rozhodcami podujatia stiahnutý z trate. Takémuto pretekárovi bude pridelené pora-
die vo výsledkovej listine podľa dosiahnutých kôl. 

Dĺžka súťažného okruhu 3 km s prevýšením 80 metrov.

Disciplíny: 
Hlavné kategórie VŠ: 

Muži VŠ .............................. 8 kôl 
Ženy VŠ .............................. 6 kôl 

Ďalšie kategórie
Kadeti 15-16 rokov............... 5 kôl 
Kadetky 15-16 rokov........... 4 kolá 
Juniori 17-18 rokov.............. 6 kôl 
Juniorky 17-18 rokov........... 5 kôl  
Muži OPEN mimo VŠ........... 8 kôl 
Ženy OPEN mimo VŠ........... 6 kôl

Miesto
Areál Žilinskej univerzity v Žiline, štart a cieľ na parkovisku pred hlavným vstupom do univerzity. 

Rozpis súťaže
Prezentácia:

8:30 – 10:40 hod. budova AS Žilinskej univerzity v Žiline (v blízkosti miesta štartu a cieľa pretekov).

10:00 – 11:00  Slávnostné otvorenie LU SR 2020

Štart :
11:15 hod. Muži VŠ + Muži OPEN

12:30 hod. Ženy VŠ + Ženy OPEN
13:30 hod. Kadeti, Kadetky, 
14:30 hod. Juniori, Juniorky
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Štarty jednotlivých kategórií a počty okruhov sa môžu zmeniť podľa počtu štartujúcich a poveter-
nostných podmienok. Presné informácie Vám budú poskytnuté pri prezentácii!!!

Vyhlásenie výsledkov o 16:00 hod.

Upozornenie:
Odoslaním prihlášky a svojím podpisom v priloženom formulári potvrdzujem, že akcie sa zúčast-
ňujem na vlastné nebezpečie a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, dôkladne som sa obo-
známil (a) s podmienkami a povinnosťami akcie LETNÁ UNIVERZIÁDA SR 2020, súhlasím s použi-
tím mojich osobných údajov na potreby týchto pretekov, online systému a súhlasím so zverejnením  

v rozsahu on-line prehľadov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov.

1. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný pod-
pis účastníka na papierovej prihláške.

2. Za účasť účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade 
vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

3. LETNÁ UNIVERZIÁDA SR, preteky MTB XCO sa konajú za plnej cestnej premávky. Účastníci akcie 
berú toto na vedomie a sú povinní prispôsobiť svoju jazdu pravidlám cestnej premávky (počas tran-
sportu na pretekový okruh) a situácii na trati. Z bezpečnostných dôvodov dodržujte na trasách vy-
značený smer jazdy. Účastník ide po vyznačenej trase, lesnej ceste alebo zvážnici a nie priamo cez 

les alebo cez lesnú škôlku. 

4. Účastník ide na vlastné nebezpečenstvo.

5. Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti  
s akciou.

6. Účastník musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celej 
akcie.

7. Účastník môže absolvovať MTB XCO  na bicykli v dobrom technickom stave, povolené sú tieto typy 
bicyklov – MTB s 26“, 27,5“ a  29“ kolesami.

8. Účastník je povinný počas akcie správať sa ohľaduplne k prírode a k ostatným účastníkom akcie.

9. Účastník po sebe nikde nezanecháva odpadky. Obaly od tyčiniek a pod. vždy vyhodí výhradne  
v priestore depa.

10. Účastník, ako aj zákonný zástupca, svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť účastníka 
akcie za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majet-

ku spôsobenú sebe!
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11. Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťov-
ne. Odporúča sa účastníkom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti 

za spôsobené škody.

12. Pri akýchkoľvek problémoch, zraneniach alebo pri predčasnom odstúpení z pretekov, vždy 
prosím neodkladne informujte rozhodcu/organizátora. 

13. Vaše športové výkony bude na trati LETNÁ UNIVERZIÁDA SR  MTB XCO sledovať niekoľko našich 
fotografov.

Účastník si je vedomý, že svojím podpisom na prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasu-
je, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-13.

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za účasť pretekárov na Slávnostnom otvorení LU 2020. V odôvodne-
ných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťa-
že. Všetci nominovaní pretekári sa zúčastňujú LU SR 2020 na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní 

riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.

PaedDr. Martin BELÁS, PhD., v.r.
predseda ŠK SAUŠ

 Bc. Michal Gábor
riaditeľ súťaže

doc. RNDr. Alena Cepková, PhD., v.r.
predsedníčka ŠTK SAUŠ


