Razpis
državnega univerzitetnega prvenstva v
odbojki na mivki 2011/12
1. Uradni naziv tekmovanja:

Državno univerzitetno prvenstvo v odbojki na mivki 2012

2. Datum tekmovanja:

Sreda, 30. 5. 2012

3. Ura začetka tekmovanja:

11.00
Tekmovalci se morajo akreditirati eno uro pred prvo tekmo na
lokaciji, kjer se izvajajo tekme.

4. Lokacija izvedbe:

San Simon Resort, Morova ul. 6a, Izola

5. Organizatorja tekmovanja:

Slovenska univerzitetna športna zveza

6. Izvajalec tekmovanja:

Univerzitetna športna zveza Univerze na Primorskem, Pristaniška ul.
3, Koper

7. Vodja tekmovanja:

Marko Juretič, marko.juretic@uszp.si, 051 692 100

8. Rok za prijavo:

Četrtek, 24.5.2012

9. Pravica do udeležbe:

Udeleženci tekmovanja so lahko študentje in študentke s statusom
študenta na kateremkoli slovenskem visokošolskem zavodu.
Ugotavljanje statusa študenta bo potekalo neposredno pred
začetkom tekmovanja na podlagi pravil SUSA ob predložitvi
uradnega dokumenta o statusu študenta za tekoče študijsko leto
(študentska izkaznica/indeks/potrdilo o vpisu). Poleg ugotavljanja
statusa študenta bo potekala identifikacija posameznikov ob
predložitvi veljavnega osebnega dokumenta s sliko (osebna
izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje).

10. Omejitve števila prijav:

Omejitev ni.

11. Tekmovalne kategorije in
discipline:

(1) Moški - študentje
(2) Ženske - študentke

12. Pravila tekmovanja:

Tekmovanje poteka po standardnih pravilih FIVB in OZS. Sistem
tekmovanja bo javljen glede na število prijav (naknadno).

13. Način prijave:

(1) Tekmovalci se prijavijo in plačajo prijavnino najkasneje do
četrtka, 24.5.2012, v univerzitetnih središčih na info točkah:
Za Univerzo v Ljubljani: Info točka Šoušport, Kersnikova 4, Ljubljana
01/438 0255, 031/390 349, info@sousport.si; delovni čas: pon-čet
12h – 17h,
Za Univerzo v Mariboru: Info točka Zdrava Zabava (UŠZM),
Gosposvetska 84, Maribor; 02/234 2140(1),
info@zdravazabava.com; delovni čas: pon-čet 9h – 15h, pet 9h –
13h
Za Univerzo na Primorskem: Info točka ŠOUP; Pristaniška 3, Koper,

05/662 6245, 051/692 100; info@uszp.si; delovni čas: pon, tor, čet,
pet 9h – 16h, sre 9h – 17h
(2) Članice SUSA izpolnjene prijavnice pošljejo na SUSA najkasneje
do petka, 25.5.2012, do 10. ure na elektronski naslov info@susa.org
ali faks 01 520 78 27.
V prijavi morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek
igralca, telefonska številka, elektronski naslov, naziv visokošolskega
zavoda, vpisna številka, letnica rojstva, kategorija, disciplina, ekipno
ali posamezno.
14. Prijavnina:

10 EUR: kotizacija vključuje organizacijo tekmovanja in en topel
obrok. (Glede prevoza se obrnite na univerzitetne športne zveze v
posameznem študijskem središču).

15. Napredovanje:

Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova državnega
univerzitetnega prvaka v odbojki na mivki za študijsko leto 2011/12.

16. Nagrade in priznanja:

Tekmovalci, uvrščeni od 1. do 3. mesta, prejmejo medalje.
Podelitev medalj bo ob 17h v San Simonu.

17. Dodatne informacije:

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe oziroma odpovedi
programa zaradi objektivnih okoliščin (prenizko število prijavljenih,
vremenske razmere, itd).
(2) Podatki o zmagovalcih tekmovanja bodo objavljeni na spletni
strani organizatorja v 24 urah po izvedbi tekmovanja.
(3) Dodatne vsebine: vzporedno poteka na plaži v San Simonu od
15h naprej Mokra čista desetka – športno družabna prireditev z
igrami (reševanje iz vode, iskanje zaklada, odbojka na mivki,
pretakanje piva, mini vaterpolo, dirka s pedalini, padlanje, nogomet
na mivki, plavanje, balinčkanje, lokostrelstvo, slackline, skakanje v
vrečah, vrtenje okoli svoje osi).

