
Organizačno-technické pokyny k jednotlivým súťažiam 
 

Uzávierka prihlášok – 11.09.2019 do 12,00 hod. ! 

 

Prihlasujte sa výlučne u kontaktných osôb, uvedených pri jednotlivých 

športoch ! 

 

V športových hrách prihlasuje družstvo jeho kapitán ! 

 

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY 
 

 

BASKETBAL  
Súťaž družstiev fakúlt (príp. spojených fakúlt) a rektorátnych útvarov. Systém súťaže sa určí 

podľa počtu prihlásených družstiev. Družstvo tvorí max. 7 hráčov. 

Prihlášky a informácie: igor.janicek@uniza.sk Miesto: telocvičňa na Májovej ul. – FBI 

 

BEDMINTON 
Kategórie: štvorhra - mix 

Systém hry sa určí podľa počtu prihlásených hráčov a hráčok na mieste. Rakety a košíky 

zabezpečí usporiadateľ. 

Prihlášky a informácie: zuzana.kazaniova@uniza.sk  Miesto: telocvičňa T-1 Veľký diel 

 

FUTSAL 
Súťaž družstiev fakúlt (príp. spojených fakúlt) a rektorátnych útvarov. Družstvo môže tvoriť 

max. 10 hráčov. Hrací čas, ako aj systém súťaže odsúhlasíme s kapitánmi družstiev podľa počtu 

prihlásených. Po uzávierke prihlášok nie je možné prihlásiť družstvo do súťaže. 

Prihlášky a informácie: dusan.giba@uniza.sk  Miesto: telocvičňa T-1 Veľký diel 

 

NOHEJBAL 
Súťaž 3-členných družstiev v nohejbale. Systém súťaže sa určí podľa počtu prihlásených 

družstiev. 

Prihlášky a informácie: jaroslav.flachbart@fbi.uniza.sk 

Miesto: telocvičňa na Májovej ul. – FBI 

 

FLORBAL 
Súťaž družstiev fakúlt (príp. spojených fakúlt) a rektorátnych útvarov. Systém súťaže sa určí 

podľa počtu prihlásených družstiev. Družstvo tvorí max. 7 hráčov. 

Prihlášky a informácie: daniel.baranek@uniza.sk  Miesto: Športcentrum Stará menza Hliny V. 

 

STOLNÝ TENIS 
Súťaž jednotlivcov – muži, ženy systémom základných skupín a z nich postup do play-off – 

vyraďovací spôsob – pavúk podľa počtu prihlásených hráčov. Rakety a loptičky zabezpečí 

usporiadateľ. 

Prihlášky a informácie: marian.hrabovsky@uniza.sk  Miesto: Nová menza UNIZA 
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TENIS 
Kategórie: dvojhra muži, dvojhra ženy. 

Hrací systém sa určí podľa počtu prihlásených hráčov a hráčok. Loptičky zabezpečí 

usporiadateľ. 

Prihlášky a informácie: igor.janicek@uniza.sk  Miesto: tenisové kurty UNIZA (pri telocvični T-

1, Veľký diel) 

 

VOLEJBAL 
Súťaž zmiešaných družstiev fakúlt (príp. spojených fakúlt) a rektorátnych útvarov. Systém 

určíme podľa počtu prihlásených družstiev, na ihrisku musí byť počas zápasu min. 1 žena. 

Družstvo tvorí max.8 hráčov. Fakulta môže postaviť max. 2 družstvá ! 

Prihlášky a informácie: sklenar@uniza.sk  Miesto: telocvičňa T-1 Veľký Diel 

 

PREŤAHOVANIE LANOM 
Súťaž zmiešaných družstiev, ktoré tvorí 5 členov, z toho min. 1 žena a samostatná súťaž 

ženských družstiev. Súťaží sa na 2 víťazstvá. 

Prihlášky a informácie: daniel.baranek@uniza.sk  Miesto: Nová menza UNIZA 

 

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 
Súťaž jednotlivcov, strieľa sa na vzdialenosť 10 m v ľahu do terčov na 5 rán. 

Prihlášky a informácie: ludmila.malachova@uniza.sk   Miesto: Fit-club, blok HB 

 

LUKOSTREĽBA 
Súťaž jednotlivcov a 3-členných družstiev. Strieľa sa na vzdialenosť 10 m do terčov na 5 šípov. 

Vyhodnocujú sa 3 najlepšie zásahy. 

Prihlášky a informácie: elena.kozacikova@uniza.sk Miesto: Športcentrum Stará menza Hliny V. 

 

 

 

NESÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY 

 

Kruhové cvičenie pre ženy 
Nesúťažná disciplína určená na cvičenie pre záujemcov z radov zamestnankýň UNIZA. Prihlásiť 

sa môžete aj priamo pred cvičením. 

Prihlášky a informácie: ludmila.malachova@uniza.sk  Miesto: Fit-club, blok HB 

 

 

Na jednotlivé športové disciplíny sa prihlasujte u kontaktných osôb najneskôr do 11.09.2019 do 

12,00 hod. ! 

 

 

Na záver športového dňa vyhodnotíme súťaže jednotlivcov, družstiev, ako aj súťaž fakúlt 

(podľa počtu bodov získaných za umiestnenie v jednotlivých športových disciplínach), 

ktorá získa Putovný pohár rektora UNIZA.  

 

NOVINKA 

Fakulty a rektorátne pracoviská na 1.-8.mieste získavajú poháre ! 
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