ŠTUDENTSKI TURNIR V BILJARDU 2019
RAZPIS TEKMOVANJA
1. Uradni naziv
tekmovanja:
2. Datum tekmovanja:
3. Ura začetka
tekmovanja in
predvideno trajanje:
4. Lokacija
tekmovanja:

5. Organizator
tekmovanja:
6. Vodja tekmovanja:
7. Rok za prijavo:
8. Pravica do
udeležbe:

9. Tekmovalne
kategorije:
10. Omejitve števila
prijav:
12. Pravila
tekmovanja:
13. Način prijave:

14. Prijavnina/
kotizacija:
15. Napredovanje:
16. Nagrade in
priznanja:

Študentski turnir v biljardu 2019.
Sreda, 06. 03. 2019.
Od 17:00 – 22.00 oz. do zaključka tekmovanja.
Biljardnica bo za ogrevanje na voljo od 16.00 dalje
Biljard klub Gomes
Športni objekti Maribor, Večnamenska športna dvorana ŽŠD, 2. Nadstropje
Popovičeva ulica 14
2000 Maribor
Biljard klub Gomes in Univerzitetna športna zveza Maribor
Klavdij Ferle, klavdij.ferle@gmail.com 041 257 569
Jan Sredenšek, jan.sredensek@zdravazabava.com, 031/283 418
Do torka 05. 03. 2019 do 12.00!
(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).
(1) Ameriška devetka – študenti (M, Ž)
(1) Število prijav je omejeno na 16 igralcev na kategorijo.
(1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Svetovne biljard zveze (Nine ball).
(2) Omogočena bo brezplačna izposoja biljard palic.
(1) Prijava preko maila na mail klavdij.ferle@gmail.com.
(2) Pred tekmovanjem so udeleženci študenti dolžni podpisati prijavnico in
predložiti dokazilo o statusu študenta v študijskem letu 2018/19,
(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.
Prijavnine NI!
Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova Prvak
univerzitetnega mesta Maribor v biljardu 2019.
(1) Uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo
medaljo/pokal in praktične nagrade:
- brezplačni 4 urni tečaj biljarda za začetnike, ki ga je potrebno izkoristiti
do 31. 12. 2019
- paket brezplačnih ur igranja biljarda v Biljardnici Gomes (1. mesto – 4

ure, 2. mesto – 3 ure, 3. mesto – 2 uri)
(2) Uvrščeni od 4. do 8. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo
praktične nagrade:
- 1 brezplačna ura igranja biljarda v Biljardnici Gomes
(3) 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 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) Vnašanje hrane v športno dvorano ni dovoljeno.
(7) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!
(8) Dodatne informacije: Klavdij Ferle, klavdij.ferle@gmail.com, 041 257
569.

