
ŠTUDENTSKO TEKMOVANJE V ODBOJKI NA MIVKI 2019 
RAZPIS TEKMOVANJA 

 
1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

 Študentsko tekmovanje v odbojki na mivki. 

2. Datum tekmovanja: Ponedeljek , 20. 05. 2019  

3. Ura začetka 
tekmovanja in 
predvideno trajanje: 

15.00 – 21.00 oz. do zaključka tekmovanja 

4. Lokacija 
tekmovanja: 

Hočka plaža, igrišča za odbojko na mivki se v Hočah nahajajo za osnovno 
šolo oz. bolje rečeno na koncu novih vrstnih hiš levo (zraven tenis igrišč). 

5. Organizator 
tekmovanja: 

Univerzitetna športna zveza Maribor 

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

7. Rok za prijavo: Nedelja, 19.5.2019  

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: 

Moški in ženske. 

10. Omejitve števila 
prijav: 

/ 

12. Pravila 
tekmovanja: 

Po pravilih odbojke na mivki .  

13. Način prijave: Spletna prijavna. 

14. Prijavnina/ 
kotizacija: 

Prijavnina 10€/par (prijavnina) se poravna pred pričetkom tekmovanja na 
sedežu ZdraveZabave ali pa na samem tekmovanju.  

15. Napredovanje: Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova Prvak 
univerzitetnega mesta Maribor v odbojki na mivki. Najboljši si pridobijo 
pravico nastopa na Državnem tekmovanju v odbojki na mivki, ki bo 
22.05.2019 v Kopru. 

16. Nagrade in 
priznanja: 

Medalje in praktične nagrade za najboljše.  

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 igralcev. 
(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. 

(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan! 
(7) Dodatne informacije: Jan Sredenšek jan.sredensek@zdravazabava.com, 
031/283 418 
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