
I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

Usporiadateľ
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenský šermiarsky zväz 

Termín
06.- 07.06.2020

univerziádna súťaž v šerme je súčasťou MSR 2020 
seniorov jednotlivých zbraní

Miesto
ŠH Elán, Bratislava

Prihlášky
Prihlasovanie športovcov prebieha  mailom na karolinaaujeska@gmail.com do 3.6.2020. Formulár ob-
sahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo 

formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie.

Akreditácia
ŠH Elán, Bratislava

Riaditeľ súťaže
Mgr. Karolína Belás, +421 948 100 773, karolinaaujeska@gmail.com

Predseda športovej komisie SAUŠ
Mgr. Karolína Belás, +421 948 100 773, karolinaaujeska@gmail.com
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Sekretariát
Gabriela Geršiová, +421 903 740 961, slovakfencing@mail.t-com.sk

Otvorenie súťaže
sobota 6.6.2020 o 11:00 hod a nedeľa 7.6. o 9:00 hod

Ukončenie súťaže
podľa počtu účastníkov MSR 2020

Súťažná a odvolacia komisia
Riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie SAUŠ, technický delegát

Hlavný rozhodca
Pavol Celler

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 individuálnych 
športoch študent štartuje za univerzitu, resp. strednú školu. Nominačný list športovca musí byť pot-

vrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu a účastník ho dostane pri akreditácii.

Ubytovanie
usporiadateľ zabezpečí pre účastníkov univerziády na základe požiadavky uvedenej v prihláške na 

preteky

Cestovné
hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ

Ceny
Víťaz získava titul „Majster LU SR 2020“, športovci na 1. – 3.mieste diplom s medailou a vecné ceny podľa 
možností usporiadateľa. Najúspešnejšia univerzita (VŠ) v rámci celkových výsledkov všetkých špor-

tových disciplín LU 2020 získava „Cenu prezidenta SAUŠ“.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis
Preteká sa podľa platných pravidiel SŠZ a rozpisu súťaže.
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Disciplíny
šerm kord muži, kord ženy, fleuret muži, fleuret ženy

Miesto
ŠH Elán Bratislava

Systém súťaže
základné skupiny nasledované eliminačnými  zápasmi

Rozpis súťaže
SOBOTA 6.6.2020

11:00 FLEURET - Seniori a seniorky

NEDEĽA 7.6.2020
9:00 KORD - Seniori a seniorky

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 LU SR 2020 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokyn-

mi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaží.

Mgr. Karolína Belás, v.r.
predseda ŠK SAUŠ

Mgr. Karolína Belás, v.r.
riaditeľ súťaže

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