
                                          

VŠ LIGA a KVALIFIKAČNÉ ZÁPASY 2017/2018 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

1. NÁZOV SÚŤAŽE 

Vysokoškolská liga (ďalej VŠL): Futsal, Futbal, Florbal, Volejbal, Basketbal, 

VŠL je definovaná ako dlhodobá súťaž, minimálne jeden semester, medzi štyrmi a viac fakultami 

a dvomi univerzitami. Ak sa z rôznych dôvodov v regióne nemôže zorganizovať VŠL ako dlhodobá 

súťaž, víťaz regiónu sa stanoví kvalifikačným turnajom. VŠL v inom športe, ako je hore uvedené, musí sa 

riadiť týmito všeobecnými ustanoveniami a musí byť schválená Regionálnym predsedom ŠTK SAUŠ. 
 

2.USPORIADATEĽ 

Súťaž riadi SAUŠ v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi (podľa športov). 
 

3.PODMIENKY ÚČASTI 

V súťaži štartujú samostatné fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom 

termíne. Pri nedostatku hráčov môže družstvo pozostávať z dvoch fakúlt príslušnej univerzity, pričom 

druhá fakulta v takomto prípade nemôže byť prihlásená do VŠL v danom športe. V prípade, ak je 

prebytok hráčov z jednej fakulty prihlásenej do VŠL je povolené, že ostatní hráči môžu štartovať za inú 

fakultu v rámci tej istej univerzity, ktorá je prihlásená do VŠL v danom športe, s podmienkou súhlasu 

garanta športu pre danú VŠL a bez možnosti hrania v oboch tímoch. V kvalifikačných zápasoch môžu 

hrať výbery univerzít. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim katedry (prípadne 

študijným oddelením) príslušnej fakulty (obidvoch fakúlt). Hráči štartujú na International Student Identity 

Card (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na zápasoch VŠL. Jeden študent môže byť vedený 

v danom športe iba na jednej súpiske. 
 

4.PODMIENKY ŠTARTU 
Za každú prihlásenú fakultu môžu hrať 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. Štartovať majú povolené aj 

extraligoví hráči, respektíve hráči z najvyšších súťaží (aj registrovaní hráči). Súťažiaci nie sú 

organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca. 
 

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

Hrá sa podľa platných pravidiel daného športu. Pri neoprávnenom štarte hráča (hráčky) sa družstvu 

kontumuje daný zápas. Pri druhom neoprávnenom štarte (aj iného hráča) hráča (hráčky) sa automaticky 

družstvo vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, 

je povinné deň pred zápasom nahlásiť garantovi súťaže jeho neúčasť. Ak tak neurobí, daný zápas sa 

kontumuje a družstvu sa odpočítajú body, podľa propozícií daného športu. Ak to družstvo zopakuje, 

vylučuje sa zo súťaže. Hráč, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť 

do konca súťažného ročníka. 
 

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM 

Systém súťaže určuje garant VŠL v danom športe, po porade so zástupcami družstiev. 
 

7. PRIHLÁŠKY 

Podľa propozícií VŠL v jednotlivých športoch. 
 

8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV 

Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po stretnutí na e-mail garanta 

súťaže. Námietku, alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: garant 

súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK. 
 

II. Technické ustanovenia 

Čakacia doba pred zápasom nie je! Delegovanie rozhodcov: zabezpečí garant súťaže. 
 

III. Záverečné ustanovenia 

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz vysokoškolskej ligy“, „Víťaz kvalifikačného turnaja“. Prvé tri 

družstvá získavajú poháre. Tréner víťazného družstva získava právo zostaviť výber univerzity, ktoré 

postupuje za daný región na AM SR 2018 (basketbal, volejbal, futbal) / Zimnú Univerziádu SR 2018 

(futsal, florbal). 



 

V Bratislave 20.09.2017 

                                                                             

BRATISLAVSKÁ VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA 

BASKETBAL MUŽI 

AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 

http://www.fsport.uniba.sk/pedagogicke-a-vedecke-pracoviska/katedra-sportovych-hier/vysokoskolska-liga-muzov-v-basketbale/ 

ROZPIS A USTANOVENIA SÚŤAŽE 

NÁZOV SÚŤAŽE 

Bratislavská vysokoškolská liga v basketbale mužov 

USPORIADATEĽ 

Súťaž riadi SAUŠ a VŠK FTVŠ UK Bratislava, garant súťaže Mgr. Ľubor Tománek, PhD.. 

PODMIENKY ÚČASTI 

Podľa smernice SAUŠ pre kolektívne športy na akademický rok 2017/2018. Družstvá štartujú na súpisku, na ktorej 

musia byť vyplnené všetky časti. Na vyžiadanie trénera je súper povinný predložiť súpisku na kontrolu. V prípade 

neoprávneného štartu hráčky v súlade s podmienkami účasti družstvo prehráva kontumačne. Na zápase musí byť 

prítomný tréner družstva/vedúci družstva, ktorým môže byť len zamestnanec príslušnej fakulty.  

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

Hrá sa podľa súčasných pravidiel basketbalu FIBA. Rozhodcov deleguje komisia rozhodcov SBA. V prípade, že 

na zápase nie je zabezpečené meranie 24 a 14 sekúd, môžu rozhodcovia na vyžiadanie hlásiť čas do vypršania 

určeného limitu (10-5-signál porušenia limitu). 

SÚŤAŽNÝ SYSTÉM 

Hrá sa systémom každý s každým doma a vonku v 2 skupinách + semifinále (play off) hrajú prvé 2 družstvá 

zo skupín na 2 hrané zápasy a finále hrané na 1 zápas na Finálovom turnaji VŠL mužov a žien. Zápas o tretie miesto 

sa hrá na 1 zápas. 

PRIHLÁŠKY 

Termín prihlásenia družstva a nahlásenie hracieho dňa je do 29.9.2017 na email: lubor.tomanek@uniba.sk 

LOSOVANIE 

Uskutoční sa po ukončení prihlasovania družstiev. Nasadzovanie je podľa umiestnenia v predchádzajúcej sezóny.  

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 

Prihlásené družstvá musia mať vlastnú telocvičňu (halu), ukazovateľ času, skóre a 24 sekúnd, dresy s číslami.  

Rozlosovanie zápasov, termíny stretnutí sú zverejnené na internetovej stránke:http://www.fsport.uniba.sk/pedagogicke-a-vedecke-

pracoviska/katedra-sportovych-hier/vysokoskolska-liga-muzov-v-basketbale/ 
Delegovanie rozhodcov sa nehlási. 

V prípade zmeny termínu zápasu sú družstvá povinné s predstihom troch dní nahlásiť zmenu na e-mail: 

lubor.tomanek@uniba.sk 

Vyplácanie rozhodcov zabezpečuje SBA / SAUŠ. Domáce družstvo po odohratí zápasu pošle naskenovaný originál 

zápisu o stretnutí garantovi súťaže. V zápise musí byť uvedené: výsledok, mená aj priezviská rozhodcov a ich 

podpisy najneskôr nasledujúci deň po stretnutí do 12.00 hod. na e-mail: lubor.tomanek@uniba.sk alebo formou 

SMS na mobil 0918 340 673 alebo na Facebooku: Bratislavská VŠ liga v basketbale @VSLbasket.  

SPÔSOB ROZHODOVANIA 

Basketbalový zápas rozhodujú dvaja rozhodcovia, ktorých deleguje oblastná rozhodcovská komisia SBA. 

SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV 

Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr nasledujúci deň po stretnutí na e-mail garanta súťaže. 

Námietku alebo protest rieši športovo-technická komisia SAUŠ a garant súťaže. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz bratislavskej vysokoškolskej ligy v basketbale mužov“ v akademickom roku 

2017/2018. 
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