
1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

Študentski turnir v Biljardu 2020 

2. Datum tekmovanja: Sreda, 26. 2. 2020 

  

3. Trajanje 
tekmovanja:  

17:00 – 22.00 oz. do zaključka tekmovanja 

Biljardnica bo za ogrevanje na razpolago od 16:00 dalje. 

  

4. Lokacija 
tekmovanja: 

Biljard klub Gomes 
Športni objekti Maribor, Večnamenska športna dvorana ŽŠD, 2. nadstropje 

Popovičeva ulica 14 

2000 Maribor 

5. Organizator 
tekmovanja: 

Biljard klub Gomes Maribor  & Univetzitetna športna zveza Maribor  

6. Izvajalec / vodja 
tekmovanja:  

Biljardna zveza Slovenije in Biljard klub Gomes Maribor,  

vodja tekmovanja Klavdij Ferle, 041 257 569. 

7. Rok za prijavo: Do torka 25. 2. 2020 do 12 ure. Možnost prijave do 15 minut pred tekmovanjem v kolikor 
to dopušča število predprijav  

8. Pravica do 
udeležbe: 

  

(1) Tekmovanja se lahko udeležijo študenti letnik 1993 in mlajši s statusom v študijskem letu 

2019/20 na članicah UM in drugih višješolskih zavodih z sedežem v Mariboru.  

9. Tekmovalne 
kategorije: 

(1) Študenti (M,Ž) 

  

10. Tekmovalne 
discipline: 

Posamezno (M, Ž): ameriška devetka. 

Ženske imajo predvidoma ločeno tekmovanje. V primeru, da je št. prijavljenih manjše od 
osem (8) lahko tekmujejo skupaj z moškimi. 

  

11. Omejitve števila 
prijav: 

Število prijav na tekmovanju je omejeno na 32 na posamezno kategorijo. 

  

12. Pravila 
tekmovanja: 

(1) Tekmovanje bo potekalo po enotnih pravilih Svetovne biljardne zveze, Točka 2. (Nine 
ball). 

.  

13. Način prijave: (1) Oddaja prijavnice na dan tekmovanja ali predprijava (pošiljanje prijavnice po mailu 
vodji tekmovanja).  

(2) Pred tekmovanjem so udeleženci študenti dolžni podpisati prijavnico in predložiti 
dokazilo o statusu študenta v študijskem letu 2019/20, 
(3) Organizator bo pri pristojni službi 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. 

(4) 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:  

Prijavnine ni! 

  

15. Nagrade in 
priznanja: 

(1) Uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo medaljo/pokal in 
praktične nagrade: 

-    brezplačni tečaj biljarda 

-    dve brezplačni uri igranja biljarda v Biljardnici Gomes  



 

-    finalista prejmeta brezplačno prijavnino na turnir rekreativne lige BK Gomes 

 (2) Uvrščeni od 5. do 8. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo praktične nagrade: 

-    brezplačni tečaj biljarda 

- dve brezplačni uri igranja biljarda v Biljardnici Gomes 

(3) Najboljših 5 pridobi pravico do nastopa na Državnem univerzitetnem prvenstvu, ki bo 
potekalo 11. 3. v BK Gomes 

(4) Podelitev medalj in nagrad bo potekala po zaključku vsake discipline. 

  

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 celotnega tekmovanja in/ali izvedbe 
tekmovanja v posamezni kategoriji/disciplini v primeru premajhnega števila prijavljenih 
ekip. 
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter 
morebitne poškodbe tekmovalcev  

(4) Vnašanje hrane v športno dvorano ni dovoljeno. 

(5) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan! 

(6) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2019/20 bodo dostopni na spletni 
strani zveze 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) Dodatne informacije: Klavdij Ferle, klavdij.ferle@gmail.com, 041 257 569.  


