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PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ
Žilinská univerzita v Žiline, AC UNIZA
Termín
7. – 8.10.2020
Miesto
pieskové ihriská v areáli reštaurácie RMUT na Bôriku, Tajovského 5, MHD č. 3, zastávka Tulipánová
Prihlášky
Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke
www.lu2020.uniza.sk v termíne do 1.10.2020. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia,
univerzitu, fakultu, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu. Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie SAUŠ riaditeľovi
súťaže do 2.10.2020 na adresu: elena.kozacikova@uniza.sk
Akreditácia
Ubytovacie zariadenie UNIZA, ul. Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina
Riaditeľ súťaže
Mgr. Elena Kozáčiková, e-mail: elena.kozacikova@uniza.sk, tel.: +421 907 103 855
Hlavný rozhodca
Ján Timko
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Predseda športovej komisie SAUŠ
Mgr. Marián Uvaček, PhD., e-mail: marian.uvacek@stuba.sk
Sekretariát
Jana Bobáňová, ÚTV UNIZA, e-mail: utv@uniza.sk, tel.: +421 907 870 554
Otvorenie súťaže
7.10.2020 o 9,00 hod. - plážové ihriská, areál Stavbár, Bôrik
Ukončenie súťaže
slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného stretnutia – 8.10.2020 cca o 16,00 hod.
Súťažná a odvolacia komisia
riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie SAUŠ
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 stupňov 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 plážovom volejbale nominované dvojice nemusia byť z jednej univerzity. Nominačný list športovca
musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu a účastník ho dostane pri
akreditácii.
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 univerzita (VŠ) v rámci celkových výsledkov všetkých športových disciplín LU 2020 získava „Cenu prezidenta SAUŠ“.
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II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis
hrá sa podľa platných pravidiel plážového volejbalu
Lopty
Mikasa VLS 300
Kategórie
muži, ženy
Systém súťaže
Obe kategórie po 8 družstiev - 2 skupiny po 4 družstvá, každý s každým na dva víťazné sety do 15
bodov. Tabuľka – každý vyhratý set znamená 1 bod do tabuľky. Víťazí družstvo s najvyšším počtom
bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí počet získaných lôpt, potom pomer lôpt, potom počet
získaných bodov zo vzájomných stretnutí a nakoniec pomer lôpt zo vzájomných stretnutí. Po odohraní stretnutí v skupinách nasadenie do pavúka – vyraďovací systém. V prípade menšieho počtu
dvojíc sa môže systém zmeniť na systém na dve prehry.
Časový rozpis
Stretnutia v skupinách po vyžrebovaní podľa Bergerových tabuliek, striedavo skupina A a B v
oboch kategóriách. Stretnutia budú nasledovať bez určených začiatkov po sebe s minimálnymi
prestávkami.
7.10.2020
9,00 hod. – slávnostné otvorenie
9,15 – 20,00 hod. - zápasy
8.10.2020
9,00 – 16,00 hod. – zápasy
16,00 hod. – vyhlásenie výsledkov (čas sa môže zmeniť)
Upozornenie
Každé družstvo si prinesie minimálne 1 sadu dresov.
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III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za účasť pretekárov na Slávnostnom otvorení LU 2020. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. 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.

Mgr. Marián Uvaček, PhD., v.r.
predseda ŠK SAUŠ

Mgr. Elena Kozáčiková, v.r.
riaditeľka súťaže

Mgr. Alena Cepková, PhD., v.r.
predsedníčka ŠTK SAUŠ
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