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DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V ROKOMETU 2018/19
RAZPIS TEKMOVANJA
1. Uradni naziv tekmovanja:

Državno univerzitetno prvenstvo v rokometu 2018/19

2. Datum tekmovanja:

Ponedeljek, 20. 5. 2019

3. Ura začetka tekmovanja

10.00 – 16.00 oz. do zaključka tekmovanja.

in predvideno trajanje:

Ekipe se morajo akreditirati najkasneje pol ure pred prvo tekmo v
dvorani, kjer bo tekmovanje potekalo.

4. Lokacija izvedbe:

Hala Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.

5. Organizatorja tekmovanja:

Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000
Ljubljana

6. Izvajalec tekmovanja:

Športna zveza univerze v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000
Ljubljana.

7. Vodja tekmovanja:

Anete Merslavič, anetka36@gmail.com, 040 686 002.

8. Roki za prijavo:

Ekipna prijava: 12. 4. 2019
Številčna prijava: 13. 5. 2019
Individualna prijava: na dan tekmovanja.
Obvestilo o žrebu: 15. 5. 2019
Žreb tekmovanja: 17. 5. 2019

9. Pravica do udeležbe:

Univerzitetne ekipe, ki jih prijavijo članice SUSA.
Ekipo sestavljajo študentke/študenti iz istega univerzitetnega
središča. Člani/članice univerzitetnih ekip so lahko tudi
študentke/študenti drugih visokošolskih zavodov iz interesnega
območja članic SUSA po sklepu IO SUSA št. 2/IO/5-2015 z dne
28.5.2015. V univerzitetni ekipi lahko sodeluje največ 1
tekmovalka/tekmovalec iz drugih visokošolskih zavodov, če je
prijavljenih do 10 tekmovalk/tekmovalcev in največ 2
tekmovalki/tekmovalca iz drugih visokošolskih zavodov, če je
prijavljenih več, kot 10 tekmovalk/tekmovalcev.
Ugotavljanje statusa študenta bo potekalo neposredno pred
začetkom tekmovanja na podlagi pravil SUSA ob predložitvi
uradnega dokumenta o statusu študenta za tekoče študijsko leto
(študentska izkaznica/indeks/potrdilo o vpisu). Poleg ugotavljanja
statusa študenta bo potekala identifikacija posameznikov ob
predložitvi veljavnega osebnega dokumenta s sliko (osebna
izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje).

10. Omejitve števila prijav:

Iz vsakega univerzitetnega središča lahko nastopi ena ekipa.
Ekipa šteje najmanj 7 in največ 14 igralk/igralcev ter najmanj 1 in
največ 4 spremljevalce.

11. Tekmovalne kategorije in
discipline:

(1) Moški – študentje
(2) Ženske - študentke

12. Pravila tekmovanja:

Pravila so podana v posebnem tekmovalnem pravilniku, ki je
priloga tega razpisa.

