DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V SABLJANJU 2018/19
RAZPIS TEKMOVANJA
1. Uradni naziv
tekmovanja:
2. Datum tekmovanja:
3. Trajanje tekmovanja:

Državno univerzitetno prvenstvo v sabljanju 2018/19
Sobota, 19. 1. 2019
Urnik tekmovanja bo sledeč:
KATEGORIJA
meč moški
meč ženske
sablja moški
sablja ženske
floret moški
floret ženske

4. Lokacija tekmovanja:
5. Organizatorja
tekmovanja:
6. Izvajalec tekmovanja:
7. Vodja tekmovanja:
8. Rok za prijavo:
9. Pravica do udeležbe:

10. Tekmovalne
kategorije:
11. Tekmovalne
discipline:
12. Omejitve števila
prijav:
13. Pravila tekmovanja:

14. Način prijave:

PRIJAVE
8:00
8:00
11:00
11:00
13:00
13:00

BRISANJE
8:30
8:30
11:30
11:30
13:30
13:30

PRIČETEK
9:00
9:00
12:00
12:00
14:00
14:00

Po kvalifikacijskem krogu sledijo eliminacije brez repasaža.
Osnovna šola Šalek Velenje, Šalek 87, 3320 Velenje
(1) Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000
Ljubljana.
(2) Sabljaška zveza Slovenije, Koroška cesta 172, 2000 Maribor.
Sabljaški klub Rudolf Cvetko, Šaleška 3, 3320 Velenje
Bernard Jarc, bernard.jarc@gmail.com, 040 695 586.
Torek, 15.1.2019
(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) Diplomanti višješolskih in visokošolskih študijskih programov, ki
so ali bodo diplomirali med 1.1.2017 in 19.1.2018 (dnevom
tekmovanja)
(3) Zaposleni na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodih
(za zaposlitev šteje redno delovno razmerje za določen ali nedoločen
čas).
Študenti in zaposleni (M,Ž)
(1) Meč (M,Ž)
(2) Floret (M,Ž)
(3) Sablja (M,Ž)
Omejitev ni!
(1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih FIE, modificiranimi s
smernicami, ki ji je v Pogojih za državno prvenstvo sprejela Sabljaška
zveza Slovenije.
(2) Državno univerzitetno prvenstvo je vključeno v okvir kadetskega
in mladinskega državnega prvenstva.
(3) Oprema ki je obvezna na tekmovanju: Maska FIE CE2 1600 N,
ostala oprema CE2 ali CE1 350 N, obvezen podplastron. V sablji je
obvezna rokavica FIE 800 N. V ženskem floretu je obvezen ščitnik za
prsa z neoprensko prevleko.
(1) Oddaja prijave preko elektronskega naslova:

15. Prijavnina/kotizacija:

sk.rudolfcvetko@gmail.com
(2) Pred tekmovanjem so udeleženci dolžni oddati izpolnjeno
prijavnico in predložiti dokazilo o statusu študenta v študijskem letu
2018/19 oz. potrdilo o diplomiranju.
(3) Organizator bo pri pristojni službi izobraževalne ustanove preveril
resničnost izjave o statusu študenta. V kolikor bo ugotovljeno, da
udeleženec nima ustreznega statusa bo diskvalificiran, zoper njega
bo sprožena kazenska in disciplinska prijava zaradi ponarejanja
uradnega dokumenta.
(1) Prijavnine za študente s slovenskim državljanstvom:
10€ nastop v 1 kategoriji
15€ nastop v dveh ali več kategorijah
(2) Prijavnine za študente s tujim državljanstvom:
25€ nastop v 1 kategoriji
35€ nastop v dveh ali več kategorijah

16. Napredovanje:

17. Nagrade in priznanja:

18. Dodatne informacije:

Plačilo prijavnine za slovenske študente bo sofinancirano s strani
Slovenske univerzitetne športne zveze in Sabljaške zveze Slovenije.
Prijavnino je potrebno poravnati v gotovini na dan tekmovanja.
(1)Udeleženci se borijo za naslov Državnega univerzitetnega prvaka v
sabljanju za študijsko leto 2018/19.
(2)Tekmovanje šteje, tudi kot delne kvalifikacije za udeležbo na
Poletni univerzijadi , ki bo potekala med 3.7. in 14. 7. 2019 v Neaplju
v Italiji. Na tekmovanje se lahko kvalificirajo le tisti, ki izpolnjujejo
pogoje predpisane s strani FISU (slovensko državljanstvo, starost:
najmanj 17 in največ 25 let na dan 1.1.2019).
(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.
(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 ekip.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane
predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev
(4) Vstop v dvorano je dovoljeno le z ustrezno športno opremo.
(5) Vnašanje hrane v športno dvorano ni dovoljeno.
(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!
(7) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2018/19
bodo dostopni na spletni strani zveze v 24-ih urah od zaključka
tekmovanja.
(8) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi,
kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.

