MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

PROPOZÍCIE
“AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2022“
„BOULDERING “

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. NÁZOV SÚŤAŽE
AM SR 2022: Bouldering
2. USPORIADATEĽ
Žilinská univerzita v Žiline, AC UNIZA, K2 Lezecká stena Žilina
Riaditeľ súťaže: Mgr. Zuzana Hrabovská, tel.: 0940 737 411, e-mail: zuzana.hrabovska@uniza.sk
Predseda ŠTK: Mgr. Alena Cepková, PhD., alena.cepkova@stuba.sk
Hlavný rozhodca: bude delegovaný spoluorganizátorom podujatia, zastrešujúcim lezecké
preteky na Slovensku.
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže a hlavný rozhodca.
3. TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE
Termín: 18.5.2022
Miesto: K2 Lezecká stena Žilina, Dolné Rudiny 3667/7, 01001 Žilina, www.k2zilina.sk
Prezentácia: K2 Lezecká stena Žilina, 18.5.2022 od 09:00 do 09:45
Otvorenie súťaže: 18.5.2022 o 10:00 hod. K2 Lezecká stena Žilina
Ukončenie súťaže: slávnostné vyhlásenie výsledkov o 16:30 (30min po skončení finále
mužov).
4. PODMIENKY ŠTARTU
Športovci sa registrujú na základe International Student Identity Card (ISIC), indexu alebo
kópie diplomu o ukončení štúdia. Športovec musí byť riadnym študentom alebo absolventom

(maximálne rok po absolvovaní štúdia) univerzity/vysokej školy, ktorá ho prihlasuje, vek do 28
rokov. Štartovať môžu aj študenti maturitného ročníka SŠ ak.r. 2021/2022. AM SR 2022 sa
môžu zúčastniť študenti všetkých univerzít (VŠ) Slovenskej republiky a slovenskí študenti
študujúci na zahraničnej univerzite (VŠ). Štartovať majú povolené športovci všetkých
výkonnostných kategórií. V prípade, že študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže
štartovať len za jednu vysokú školu. AM SR 2022 sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v
dobe konania súťaže prerušené štúdium.
Kontaktná osoba Mgr. Zuzana Hrabovská (e-mail: zuzana.hrabovska@uniza.sk)
5. CESTOVNÉ
Hradí vysielajúca VŠ/SŠ podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ.
6. UBYTOVANIE, STRAVA A ŠTARTOVNÉ
Strava: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Ubytovanie: organizátor zabezpečuje ubytovanie len v opodstatnených prípadoch (súťaž je
jednodňová). Požiadavky je potrebné nahlásiť minimálne 10 dní pred termínom súťaže.
7. CENY
Víťaz získava titul „Akademický majster SR 2022 v boulderingu“ (v kategóriách muži a ženy).
Študenti, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste, získajú medailu, diplom a vecné ceny podľa
možností usporiadateľa.
8. OTVÁRACÍ CEREMONIÁL
1. Študentská hymna Gaudeamus Igitur.
2. Príhovor zástupcu Žilinskej univerzity v Žiline a otvorenie súťaže.
3. Športovo - technické informácie.
ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL
1. Študentská hymna Gaudeamus Igitur.
2. Záverečný príhovor zástupcu Žilinskej univerzity v Žiline.
3. Zhodnotenie súťaže: garant ŠK SAUŠ/ riaditeľ súťaže.
4. Medailový ceremoniál.
5. Ukončenie súťaže.

9. GDPR
Osobné údaje, ktoré získa organizátor, budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na plnenie
úlohy vo verejnom záujme tak, ako to povoľuje nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov –
ďalej len "GDPR"). Organizátor sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi
predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
„Zákon o ochrane osobných údajov“). Dotknutá osoba podpisom/podaním prihlášky
potvrdzuje, že mu organizátor poskytol všetky informácie týkajúce sa spracúvania jeho
osobných údajov a poučil ho o jeho právach ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane
osobných údajov a podľa GDPR. Zároveň dotknutá osoba berie na vedomie, že informácie o
podmienkach spracúvania jeho osobných údajov a o jeho právach sú zverejnené na internetovej
stránke organizátora.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaž prebieha podľa platných pravidiel Slovenského pohára v lezení.
Pravidlá:
Kvalifikacia sa lezie systémom „flash“, 5 bouldrov, doba na pokusy je 1,5 hod.
Finále 4 bouldre ON SIGHT, klasický formát – pokusy 4 minúty, oddych 4 minúty.
Pretekár pri finále počas oddychu nesmie sledovať pokusy ostatných lezcov.
Každý boulder má určený nástup - páskami je vyznačená pozíciu pre obe ruky a obe nohy, zóna
je značená páskou, top je značený nápisom Top.
Zóna - kontrolované držanie, postačuje jednou rukou.
Zóna sa počíta aj v prípade, ak pretekár úspešne vylezie boulder a pri preleze zónu nepoužije.
Top - kontrolovane držaný oboma rukami, pokiaľ rozhodca neoznámi pretekárovi „TOP“.
Začiatok pokusu - pokus začína prerušením kontaktu pretekára so zemou.
Vykonanie pokusu sa pretekárovi započítava aj v prípadoch, ak chytá alebo stúpa iné než
nástupové chyty.
Každý pokus pretekára musí začať aj skončiť počas vymedzeného časového limitu pre dané
kolo.
Pri technickom incidente je pokus pretekára na danom bouldri prerušený, pretekár znovu
pokračuje v pokuse na konci štartového poľa. K dispozícii má celý časový limit daného kola

(5, resp. 4 minúty).
Poradie - počet dosiahnutých topov, počet dosiahnutých zón, počet pokusov na topy, počet
pokusov na zóny.
V prípade, ak po finálovom kole nastane u pretekárov zhodné umiestnenie, ich konečné
umiestnenie sa určí podľa výsledkov kvalifikácie.
Disciplíny: Bouldering
Kategórie: muži, ženy.
2. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM
Výkony jednotlivých súťažných bouldrov v mužskej aj ženské kategórií hodnotia a zapisujú
rozhodcovia podľa určených pravidiel. Súťaž rozhoduje skupina delegovaných rozhodcov,
ktorých zabezpečí usporiadateľ.
Časový rozpis: 18.5.2022
09:00 – 09:45
09:55 – 10:00
10:00 – 11:30
13:00 – 14:00
15:00 – 16:00
16:30

Prezentácia pretekárov
Slávnostné otvorenie AM SR 2022
Kvalifikácia
Finále ženy
Finále muži
Slávnostné vyhlásenie výsledkov

3. PRIHLÁŠKY
Návod na registráciu: svoju účasť je potrebné potvrdiť odoslaním vyplnenej “záväznej
prihlášky” na e-mail zuzana.hrabovska@uniza.sk do 15.5.2022.
Záväzná prihláška:
Meno riezvisko
Národnosť
Pohlavie
Dátum narodenia
Názov VŠ/SŠ
Študijný odbor
Ročník
Forma štúdia (denná/externá)
Veľkosť trička*
*Súťažiacim prihláseným do 8.5.2022.
4. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV
Námietka alebo protest sa podávajú bezprostredne, rieši ich hlavný rozhodca súťaže a riaditeľ
súťaže.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Víťaz/ka získava titul AKADEMICKÝ/Á MAJSTER/MAJSTERKA SR 2022.
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 AM SR 2022 na vlastné nebezpečenstvo a sú
povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.

Mgr. Zuzana Hrabovská
riaditeľ súťaže

Mgr. Alena Cepková, PhD.
predseda ŠTK SAUŠ

