
TURNIR UNIVERZITETNEGA MESTA MARIBOR 2018 
RAZPIS TEKMOVANJA 

 
1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

Turnir v pikadu in ročnem nogometu 2018. 

2. Datum tekmovanja: 12.12.2019 

3. Ura začetka 
tekmovanja in 
predvideno trajanje: 

Od 19:00 do 24:00 oz. do zaključka tekmovanja. 
 

4. Lokacija 
tekmovanja: 

Kavarna  ŠTUK, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 

5. Organizator 
tekmovanja: 

Univerzitetna športna zveza Maribor in ŠTUK  

6. Vodja tekmovanja: Jan Sredenšek, jan.sredensek@zdravazabava.com, 031/283 418 

7. Rok za prijavo: Z nakupom karte na ŠTUKu ali uro pred začetkom tekmovanja. 

8. Pravica do 
udeležbe: 

(1) Študenti/študentke s statusom v študijskem letu 2018/19 na katerem 
koli visokošolskem zavodu v Mariboru (univerze, samostojni visokošolski 
zavodi).  
(2) Člani/članice posamezne ekipe morajo imeti status na visokošolskem 
zavodu v Mariboru (univerzi, samostojnem visokošolskem zavodu). 

9. Tekmovalne 
kategorije: 

(1) Posamezno (pikado) 
(2) Ekipno - dvojice (pikado, ročni nogomet)  

10. Omejitve števila 
prijav: 

(1) V kategoriji Pikado - posamezno tekmuje največ 32 igralcev ne glede na 
spol. Najmanjše število prijavljenih za izvedbo tekmovanja je 16 igralcev.  
 
(2) V kategoriji Pikado – ekipno (dvojice)  sodeluje  nejveč 16 ekip (parov) 
ne glede na spol. Najmanjše število prijavljenih ekip za izvedbo tekmovanje 
je 8 ekip. 
 
V kategoriji Ročni nogomet  – ekipno sodeluje največ 16 ekip (parov) ne 
glede na spol. Najmanjše število prijavljenih ekip za izvedbo tekmovanje je 
8 ekip. 
 
 (3) Prijave se sprejemajo po načelu časovnega žiga (»kdor prej pride prej 
melje«).  
V primeru velikega zanimanja organizator lahko razširi program 
tekmovanja.  

12. Pravila 
tekmovanja: 

(1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih (pravila v priponki)./ 
(2) Omogočena bo brezplačna izposoja puščic. 

13. Način prijave: (1) Univerzitetna športna zveza Maribor, Gosposvetska cesta 84, Maribor, 
www.zdravazabava.com,  T: 02/234 21 41, 
jan.sredensek@zdravazabava.com,  
(2) Ob prijavi je vodja ekipe/posameznik dolžan oddati v izpolnjeno ekipno 
prijavnico  ter poravnati prijavnino v višini 5 €. V kolikor tekmuje v več 
disciplinah se poravna prijavnina tudi za tisto disciplino.  
(3) Na dan tekmovanja na kraju izvedbe tekmovanja je vodja ekipe 
posameznik dolžan organizatorju izročiti dokazilo o statusu študenta 
(status študenta 2018/19). 

14. Prijavnina/ 
kotizacija: 

5 EUR/posameznik , 10 EUR/ekipo. 
Prijavnino si študentje krijejo sami in jo poravnajo ob prijavi.  
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15. Napredovanje: Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova Prvak 
univerzitetnega mesta Maribor v pikadu 2018 in Prvak univerzitetnega 
mesta Maribor v ročnem nogometu 2018. 

16. Nagrade in 
priznanja: 

(1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta prejmejo medalje in praktične 
nagrade pokrovitelja tekmovanja.  
(2) Ekipe uvrščene od 1. do 3. mesta prejmejo medalje in praktične 
nagrade. 
(3) Podelitev medalj in nagrad bo potekala takoj po zaključku tekmovanja. 

17. Dodatne 
informacije: 

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja 
izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektinih okoliščin. 
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja v primeru 
premajhnega števila prijavljenih ekip. 
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane 
predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev.  
(4) Podatki o zmagovalcih tekmovanja bodo dostopni na spletni strani 
zveze v 24-ih urah po zaključku tekmovanja. 
(5) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot 
opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti. 

 


