
ŠTUDENTSKI TURNIR V FUTSALU 2021 
RAZPIS TEKMOVANJA 

 
1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

 Študentski turnir v futsalu.  

2. Datum tekmovanja: Torek, 19. 10. 2021 

3. Ura začetka 
tekmovanja in 
predvideno trajanje: 

14.00 – 18.00 oz. do zaključka tekmovanja 
V primeru slabega vremena se bo turnir odvil v Športni dvorani Vrbanska s 
pričetkom ob 18. Uri.  

4. Lokacija 
tekmovanja: 

Igrišče pri Študentskih domovih Maribor (naselje Gosposvetska), 
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor. 
V primeru slabega vremena v Športni dvorani Vrbanska, Vrbanska cesta 30, 
2000 Maribor. 

5. Organizator 
tekmovanja: 

Univerzitetna športna zveza Maribor 

6. Vodja tekmovanja: Jan Sredenšek, jan.sredensek@zdravazabava.com, 031/283 418 in Jan 
Puhner, jan.puhner@gmail.com , 041 242 945 

7. Rok za prijavo: Torek, 19. 10. 2021 do 10. Ure 

8. Pravica do 
udeležbe: 

(1) Študenti/študentke s statusom v študijskem letu 2020/21 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). 
(3) V kolikor se za turnir v futsalu ne bo prijavilo dovolj študentskih ekip 

(max. 8 ekip), si organizator pridružuje pravico, da turnir izpopolni z 

»neštudenti«.  

(4) Udeleženci turnirja morajo izpolnjevati pogoj PCT, katerega bo 

organizator pred pričetkom turnirja preveril.  
 

9. Tekmovalne 
kategorije: 

Moški . 

10. Omejitve števila 
prijav: 

8 ekip. 

12. Pravila 
tekmovanja: 

Po pravilih futsala.  
Tekme bo sodil futsal sodnik z ustrezno licenco.   

13. Način prijave: Spletna prijavna. 

14. Prijavnina/ 
kotizacija: 

Brezplačno.  

15. Napredovanje: Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova Prvak 
univerzitetnega mesta Maribor v Futsalu.  

16. Nagrade in 
priznanja: 

Medalje in praktične nagrade za najboljše. Zmagovalna ekipa je upravičena 
do brezplačne prijavnine za Študentsko futsal ligo, ki bo potekala med 
novembrom in aprilom v ŠD Vrbanska (vrednost 100€).   
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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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