
ODPRTO PRVENSTVO ŠTUDENTSKEGA KAMPUSA in DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V 
BOKSU 2018/19 

 
RAZPIS TEKMOVANJA 

 

1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

Odprto prvenstvo Študentskega kampusa in državno univerzitetno 
prvenstvo v boksu 2018/19  

2. Datum tekmovanja: Ponedeljek, 20. 5. 2019 

3. Trajanje tekmovanja: 16:00 -19:00 (oz. do zaključka tekmovanja) 
Tehtanje po Aibinih pravilih najmanj 2 ure pred tekmo  

4. Lokacija tekmovanja: Študentski kampus, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana. 

5. Organizatorja 
tekmovanja: 

Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000 
Ljubljana. 

5. Izvajalec tekmovanja: Klub borilnih veščin Ljubljana, Goriška ulica 57, 1000 Ljubljana. 

6. Vodja tekmovanja: Sašo Weixler, saso.weixler@gmail.com, 041 962 485. 

7. Rok za prijavo: Sreda, 15. 5. 2018 do 12h. 

8. Pravica do udeležbe: 
  

(1) Študenti s statusom v študijskem letu 2018/19 na kateremkoli 
višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji in tujini (višje šole, 
samostojni visokošolski zavodi, univerze). 
(2) Zaposleni na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodih 
(za zaposlitev šteje redno delovno razmerje za določen ali nedoločen 
čas). 
(3) Člani in mladinci, ki so registrirani tekmovalci boksarske zveze 
Slovenije. 
(4) Zaradi specifikacije športa morajo biti vsi udeleženci registrirani 
tekmovalci boksarske zveze Slovenije. 

9. Tekmovalne kategorije: (1) Študenti (M,Ž) 
(2) Zaposleni (M,Ž) 
(3) Odprto (M,Ž) 

10. Tekmovalne 
discipline: 

(1) Posamezno:  

MOŠKI 

1.kategorija: 46 – 49 kg 

2.kategorija: - 52 kg 

3.kategorija: - 56 kg 

4.kategorija: - 60 kg 

5.kategorija: - 64 kg 

6.kategorija: - 69 kg 

7.kategorija: - 75 kg 

8.kategorija: - 81 kg 

9.kategorija: - 91 kg 

10.kategorija: + 91 kg 
 

 

ŽENSKE 

1.kategorija: 45 – 48 kg 

2.kategorija: - 51 kg 

3.kategorija: - 54 kg 

4.kategorija: - 57 kg 

5.kategorija: - 60 kg 

6.kategorija: - 64 kg 

7.kategorija: - 69 kg 

8.kategorija: - 75 kg 

9.kategorija: - 81 kg 

10.kategorija: + 81 kg 
 

 (2) V primeru manjšega števila udeležencev se bo posamezne 
kategorije združevalo. 

11. Omejitve števila 
prijav: 

Dva tekmovalca v posamezni kategoriji (V primeru večjega števila 
prijavljenih v posamezni kategoriji bomo izvedli polfinalne borbe 
pred 20. 5. 2019.  Točen dan in lokacijo bomo sporočili po končni 
oddaji prijav). 

12. Pravila tekmovanja: (1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Boksarske zveza Slovenije.   
(2) Tekmovalci se tekmovanja udeležujejo na lastno odgovornost. 

13. Način prijave: (1) Oddaja prijave prek elektronskega naslova 
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fcl.ljubljana@gmail.com do 15. 5. 2019 do 12h. V prijavi mora biti 
naveden ime in priimek, težnosta kategorija, datum rojstva, klub v 
katerem tekmovalec tekmuje in trenira. 

(2) Pred tekmovanjem so udeleženci dolžni oddati izpolnjeno 
prijavnico in predložiti dokazilo o statusu študenta v študijskem letu 
2018/19 (študentska izkaznica, potrdilo o vpisu). 
(3) Organizator bo pri pristojnih službah izobraževalnih 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: Prijavnine ni! 

15. Napredovanje: (1) Udeleženci v kategoriji študenti in zaposleni se borijo za naslov 
Državnega univerzitetnega prvaka v boksu za študijsko leto 2018/19.  
(2) Udeleženci v članski in mladinski kategoriji se borijo za naslov 
prvaka Odprtega prvenstva Študentskega kampusa. 

16. Nagrade in priznanja: (1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki 
kategoriji/disciplini prejmejo medaljo. 
(2) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po obdelavi 
rezultatov. 

17. Dodatne informacije: (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 celotnega 
tekmovanja in/ali izvedbe tekmovanja v posamezni 
kategoriji/disciplini 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 športno opremo. 
(5) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan! 
(6) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2018/19 
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. 
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