DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V ALPSKEM SMUČANJU 2017/18
RAZPIS TEKMOVANJA

1. Uradni naziv
Državno univerzitetno prvenstvo v alpskem smučanju 2017/18
tekmovanja:
2. Datum tekmovanja:
Ponedeljek, 18. december 2017
3. Program tekmovanja: 17:00 - 18:00: prevzem smučarskih vozovnic na info točki
18:00 - 19:00: prosto smučanje (oz. možno že celi dan)
18:00 – 19:00: ogled proge
19:00 – 21:00: tekmovanje
21:30: podelitev priznanj in nagrad
4. Lokacija tekmovanja: Smučišče Kope, www. kope.si.
5. Organizator
Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6,
tekmovanja:
Ljubljana.
6. Izvajalec /
Univerzitetna športna zveza Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000
vodja tekmovanja:
Maribor
Klemen Tasič, klemen@zdravazabava.com, 041 767 116
7. Rok za prijavo
Petek 15. december 2017 (do 12.00 ure)
8. Pravica do udeležbe
Tekmovanja se lahko udeležijo študenti s statusom na kateremkoli
visokošolskem zavodu v Sloveniji v tekočem študijskem (2017/18)
9. Tekmovalna disciplina Veleslalom.
10. Tekmovalne
(1) Moški
kategorije
(2) Ženske
11. Omejitev števila prijav 100 tekmovalcev po kategoriji.
12. Prijavila tekmovanja (1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih FIS (www.fis-ski.com) ter
SUSA (Slovenska univerzitetna športna zveza).
(2) Predvidena je en tek.
(3) Organizator si pridržuje pravico do prilagoditve pravil
tekmovanja glede na končno število prijavljenih in vremenske
razmere na dan tekmovanja.
13. Način prijave
(1) Oddaja prijave na INFO točkah organizacij v družini Slovenske
univerzitetne športne zveze v času uradnih ur oz.:
- v Ljubljani: ŠOU šport, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, 031
390 349; www.sousport.si
- v Mariboru: Univerzitetna športna zveza Maribor,
Gosposvetska cesta 83, 02 234 21 40,
www.zdravazabava.com
- v Kopru: Univerzitetna športna zveza Primorske, Čevljarska
ulica 27, 031 452 000, 05 662 62 23, www.uszp.si
(2) Prijava je veljavna (potrjena) šele po oddaji pravilno izpolnjene
prijavnice in plačilu prijavnine.
(3) Pred tekmovanjem – ob prevzemu štartnih številk - so
udeleženci študenti dolžni podpisati izjavo in predložiti dokazilo
o statusu študenta v študijskem letu 2017/18.
(4) Organizator bo pri pristojnih službah visokošolskih zavodov
preveril resničnost izjave o statusu udeleženca. V kolikor bo
ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa bo
diskvalificiran, zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska
prijava zaradi ponarejanja uradnega dokumenta.

14. Prijavnina / kotizacija: 10 € (vključuje celodnevno smučarko vozovnico + topli obrok +
izvedbo tekmovanja + zabavo)
15. Napredovanje
Udeleženci tekmovanja se borijo za naslov Državnih univerzitetnih
prvakov v alpskem smučanju – disciplina veleslalom za študijsko
leto 2017/18.
16. Nagrade in priznanja: (1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji
prejmejo medaljo in praktične nagrade organizatorja
tekmovanja.
(2) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po obdelavi
rezultatov v prireditvenem prostoru Holcer puba.
17. Dodatne informacije: (1) Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6,
1000 Ljubljana, 040 750 570, www.susa.org.
(2) Športna zveza Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, 01 241 85 77, 040 422 262, www.unisport.si.
(3) ŠOU šport, info točka, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, 031 390
349, www.sousport.si.
(4) Univerzitetna športna zveza Maribor, Gosposvetska cesta 83,
Maribor, 02 234 21 22, www.zdravazabava.com.
(5) Univerzitetna športna zveza Primorske, Pristaniška ulica 3, 6000
Koper, 031 452 000, 05 662 62 23, www.uszp.si.
18. Opombe:
(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in
kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru
objektivnih okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznih
disciplin v primeru premajhnega števila prijavljenih
tekmovalcev.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane
predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev.
(4) Nastop na tekmovanju je dovoljen le z ustrezno smučarsko
opremo.
(5) Uživanje alkoholnih pijač med tekmovanjem je prepovedan!
(6) Podatki o zmagovalcih tekmovanja bodo dostopni na spletni
strani organizatorja v 24-ih urah od zaključka tekmovanja.
(7) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o
udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od
študijskih obveznosti.
(8) Program je sofinanciran s strani Fundacije za šport in
Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
(9) Iz vseh univerzitetnih središč bo organiziran avtobusni prevoz.

