Rozpis Vysokoškolskej ligy vo vzpieraní
Názov:

VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA VO VZPIERANÍ 2017/2018
Slovenský zväz vzpierania a Slovenská asociácia univerzitného športu

Systém súťaže:
Súťaž družstiev prebieha turnajovým spôsobom v dvoch kolách počas
akademického roka (1. kolo zimný semester, 2. kolo letný semester).
Podľa technických pravidiel pre majstrovské súťaže vo vzpieraní
Ďalšie podmienky upresňuje tento rozpis.
Štartujúci:
Štartujú muži a ženy bez určenia hmotnostnej kategórie, družstvo pozostáva
z troch členov. V družstve môžu súťažiť aj štyria členovia, pričom sa do
hodnotenia družstva započítava výsledok najlepších troch členov družstva.
Minimálny počet členov v družstve pre zotrvanie v súťaži sú dvaja štartujúci.
Hodnotenie:
Výkony jednotlivcov sú prepočítané použitím platného Sinclairovho koeficientu
na body.
Muži - mužský koeficient, ženy – mužský koeficient vynásobený dodatkovým
koeficientom 1,2.
Výsledný súčet bodov jednotlivých členov tímu je hodnotením tímu v každom
kole, evidujú sa priebežné výsledky uskutočnených kôl.
Víťazom vysokoškolskej ligy sa stáva družstvo s najväčším bodovým ziskom po
absolvovaní dvoch kôl.

Titul a ceny:
Víťazné družstvo získava titul Víťaz vysokoškolskej ligy vo vzpieraní družstiev
pre daný akademický rok, medaile a diplomy zabezpečuje SAUŠ pre najlepšie
tri družstvá.
Ocenenie najlepšieho vzpierača a vzpieračky – Cenu predsedu SZV –
zabezpečuje SZV.
Odporúča sa udelenie cien pre najlepších športovcov školy.
Podmienky účasti:
Študenti* a/ vysokoškolskí študenti – všetky formy štúdia
b/ absolventi do 1 roka od ukončenia VŠ štúdia
c/ študenti stredných škôl v maturitnom ročníku
* Pri vážení pretekárov sú trénermi/vedúcim družstva predložené potvrdenia
o návšteve školy (nie staršie ako 30 dní) alebo platný ISIC, index.
Veková podmienka – podľa platných pravidiel SAUŠ – do 28 rokov.
Družstvá:
Do súťaže sa môžu prihlásiť:
- družstvo univerzity/VŠ,
- družstvo fakulty/katedry,
- družstvo strednej školy.
Predbežný záujem:

družstvo UK v BA a družstvo FTVŠ UK v BA,
družstvo UMB v BB,
družstvo SZU v BB,
družstvo MU v Brne,
družstvo PU v PO.

Rozhodcovia:
Rozhodcov deleguje Súťažná komisia SZV.

Dôležité termíny pre rok 2017/2018:
Vyplnenú fotokópiu prihlášky treba zaslať na e-mailovú adresu:
szv@vzpieranie.sk alebo milan.kovac.ml@gmail.com
najneskôr do 31.októbra 2017.
Termíny súťaží:
1. kolo 2.12. 2017 – usporiadateľ - FTVŠ UK, miesto konania - Bratislava
2. kolo – podľa kalendáru SZV pre rok 2018 (návrh – marec, apríl)
Časový harmonogram:
Časový harmonogram jednotlivých kôl bude vypracovaný s ohľadom na časy
príchodov a odchodov vlakovej dopravy. Časový harmonogram bude zverejnený
pre každé kolo osobitne v dodatku rozpisu, a to najmenej 14 dní pred konaním
súťaže. Časový harmonogram môže byť upravený po dohode účastníkov na
technickej porade.
Rekordy:
Na súťaži sú evidované univerzitné rekordy a slovenské rekordy vo vekových
a hmotnostných kategóriách.
Náradie:
Olympijská činka schválená rozhodcami SZV.
Poistenie:
Pretekári svojou účasťou berú na vedomie, že štartujú na vlastné riziko.
Materiál:
Vlajky účastníckych družstiev zabezpečuje vedúci družstva – zapožičiava škola,
reklamné plagáty – SAUŠ a SZV.
VŠ hymnu – Gaudeámus - zabezpečuje SAUŠ – odznie na otvorení a pri
vyhodnotení súťaže.
Štátna hymna – zabezpečuje SZV – odznie na otvorení súťaže.

Informácie:
Prihlášky, výsledky, priebežné informácie bude zverejňované na oficiálnej
stránke SZV – www.vzpieranie.sk.
Finančné podmienky:
Cestovné náklady a štartovný poplatok jednotlivým družstvám hradí vysielajúca
inštitúcia alebo z vlastných zdrojov.
Príspevok organizátorovi na technické zabezpečenie súťaže (jedného kola ligy)
– 20e za družstvo. SAUŠ zabezpečuje ceny pre víťaza (diplomy, poháre a
medaile).
Pozvaní:
Na podujatie a ku vyhodnoteniu sú pozvaní zástupcovia jednotlivých
zúčastnených subjektov, zástupcovia SAUŠ a SZV, tlače, médií a sponzorov.
Sprievodný program:
Podľa možností a výberu usporiadateľa súťaže.
Evidencia:
Podujatie je evidované v kalendári SZV a SAUŠ pre daný rok.
Výsledkové listiny:
Výsledky budú zverejnené na stránke SAUŠ a SZV.
Sponzorstvo a reklama:
Usporiadateľ môže uzatvoriť sponzorské dohody a zmluvy o reklame za účelom
zvýšenia úrovne súťaže.
Poznámky:
Po vyhodnotení bude víťazmi podpísaný protokol o odovzdaní cien.
Účastník súťaže súhlasí s bodmi rozpisu súťaže a na súťaži bude rešpektovať
vnútorný organizačný poriadok usporiadateľa.

Pre zatraktívnenie súťaže sa môžu prihlásiť aj zahraničné družstvá. Zmiešané
družstvá vysokoškolákov štartujú mimo súťaž.
Súbežné podujatie:
Cena predsedu SZV pre najlepšieho akademického vzpierača a vzpieračky za
akademický rok 2017/2018.
Vypracoval: Mgr. Milan Kováč, PhD.
Podľa podmienok SAUŠ pre rok 2017.
Návrh rozpisu schválený VV SZV dňa:
Kontaktné údaje:
Mgr. Milan Kováč, PhD.
Slovenský zväz vzpierania
mobil: 0904995018
email: milan.kovac.ml@gmail.com
Slovenský zväz vzpierania
Junácka 6
832 80 Bratislava
e-mail: szv@vzpieranie.sk
Slovenská asociácia univerzitného športu
Trnavská ul. 37
831 04 Bratislava
e-mail: saus@saus.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
DO VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY VO VZPIERANÍ
V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Názov vysielajúcej inštitúcie: ..............................................................................
Názov družstva: ...................................................................................................
Meno vedúceho družstva: ...................................................................................

Podpis vedúceho katedry
(prípadne študijným oddelením)
Dňa: .......................

...........................................

