
1. ŠTUDENTSKA LIGA V FUTSALU 2021-2022 

IME PROJEKTA ŠTUDENTSKA FUTSAL LIGA 2021/2022 

DATUM PRIČETKA torek, 16. november 

KDAJ? Vsak torek (18:00 – 22:00) od novembra do marca 

KJE? ŠD Vrbanska 

ORGANIZATOR LIGE UŠZM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 

VODJA LIGE Žiga Dobaj: 
telefon: 040 573 506 
e-mail: ziga@zdravazabava.com 

ROK ZA PRIJAVO Prijave so možne do petka, 12. november 2021 do 00:00 oz. do zapolnitve 
mest (največ 16 ekip). 

NAČIN PRIJAVE Ekipa se lahko prijavi preko spletne prijavnice. 

PRAVICA DO UDELEŽBE - V ligi lahko igra največ 16 ekip; 
- Vsaka ekipa mora imeti najmanj 7 in največ 10 igralcev, od tega sta 

lahko največ 2 brez statusa študenta; 
- Prijava je potrjena šele s plačilom kotizacije za študentsko ligo v 

višini 100,00 EUR na ekipo. Vsak član ekipe mora imeti veljavno 
(brezplačno) ZZ članstvo za tekoče študijsko leto pred pričetkom 
prve tekme v ligi; 

- Kapetan vsake ekipe mora ob prijavi oz. ob plačilu kotizacije 
podpisati, da se strinja s pravilikom Študentske futsal lige 
2021/2022. 

- Vsi udeleženci lige morajo izpolnjevati PCT pogoj! 

PRIJAVNINA  100€ (prijavnina gre v skupni nagradni sklad) 

TEKMOVALNE KATEGORIJE Moški 

OMEJITVE ŠTEVILA PRIJAV 16 ekip 

NAČIN PRIJAVE Spletna prijavnica 

SISTEM TEKMOVANJA Sistem tekmovanja bo določen na podlagi skupnega števila prijavljenih. 

NAGRADE IN PRIZNANJA - Zmagovalec je uradni prvak študentske lige v futsalu Univerzitetne 
športne zveze Maribor. 

- Prve tri ekipe prejmejo denarne nagrade zbrane iz skupnega števila 
zbranih prijavnin. 

- Najboljše tri ekipe prejmejo tudi pokale medalje in praktične 
nagrade. 

 

2. REKREATIVNA BADMINTON LIGA 2021-22 

IME PROJEKTA Rekreativna liga v badmintonu 2021/2022 

DATUM PRIČETKA Ponedeljek, 15. november 

KDAJ? Vsak teden od novembra do marca (1 kolo/teden) 

KJE? ŠD Vrbanska 

ORGANIZATOR LIGE UŠZM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 

VODJA LIGE Žiga Dobaj: 
telefon: 040 573 506 
e-mail: ziga@zdravazabava.com 

ROK ZA PRIJAVO Petek, 12. november 2021 do 00:00 oz. do zapolnitve mest (max. 16 
igralcev). 

NAČIN PRIJAVE Spletna prijavnica 

PRAVICA DO UDELEŽBE - Liga v badmintonu je namenjena vsem rekreativnim igralcem z 
aktivnimi statusom študenta. V primeru nezadostnega števila 
prijavljenih študentov, se lahko ligi priključijo tudi neštudenti. 

- V ligi lahko sodeluje največ 16 igralcev. 
- Pogoj za izvedbo tekmovanja je najmanj 8 prijavljenih igralcev. 
- Prijava je potrjena šele s plačilom kavcije (20€) in članstvom pri ZZ. 



- Pred pričetkom lige mora vsak igralec podpisati pristopno izjavo, da 
se strinja s pravilnikom rekreativne lige v badmintonu. 

- Vsi udeleženci lige morajo izpolnjevati PCT pogoj! 

PRIJAVNINA  20€ je kavcija, ki se ob koncu lige povrne. 

TEKMOVALNE KATEGORIJE Moška in ženska kategorija (v primeru, da bo vsaka kategorija imela najmanj 
8 prijavljenih) ali mešana kategorija. 

OMEJITVE ŠTEVILA PRIJAV 16 igralcev 

NAČIN PRIJAVE Spletna prijavnica 

SISTEM TEKMOVANJA Sistem tekmovanja bo določen na podlagi skupnega števila prijavljenih. 

NAGRADE IN PRIZNANJA - Razglasitev najboljših treh posameznikov v badmintonu takoj po 
končani finalni tekmi (marec 2022).  

- Podelitev pokalov in medalj najboljšim trem igralcem. 
- Najboljši trije posamezniki prejmejo tudi praktične nagrade. 

 

3. ŠTUDENTSKA KOŠARKARSKA LIGA 3x3 2021/2022 

IME PROJEKTA ŠTUDENTSKA KOŠARKARSKA LIGA 3x3 2021/2022 

DATUM PRIČETKA 22. – 26. november 2021 (predvidoma) 

KDAJ? / 

KJE? ŠD Vrbanska 

ORGANIZATOR LIGE UŠZM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 

VODJA LIGE Žiga Dobaj: 
telefon: 040 573 506 
e-mail: ziga@zdravazabava.com 

ROK ZA PRIJAVO Petek, 19. november 2021 do 00:00 oz. do zapolnitve mest (max. 12 ekip). 

NAČIN PRIJAVE Spletna prijavnica 

PRAVICA DO UDELEŽBE - Člani ekip so lahko študentje in dijaki z veljavnim statusom 
študenta/dijaka v tekočem študijskem letu. 

- V ligi lahko igra največ 12 ekip 
- Vsaka prijavljena ekipa mora imeti najmanj 3 in največ 5 igralcev 
- Vsak član ekipe mora imeti potrjeno članstvo pri Zdravi zabavi 
- Minimalno število ekip za izvedbo tekmovanja je 4. 

PRIJAVNINA  Brez prijavnine 

TEKMOVALNE KATEGORIJE Moška kategorija 

OMEJITVE ŠTEVILA PRIJAV Max. 12 ekip 

NAČIN PRIJAVE Spletna prijavnica 

SISTEM TEKMOVANJA Sistem tekmovanja bo določen na podlagi skupnega števila prijavljenih. 

NAGRADE IN PRIZNANJA - Razglasitev najboljših treh ekip študentske košarkarske lige 3x3 v 
študijskem letu 2021/2022 bo po končani finalni tekmi. 

- Zmagovalec je uradni prvak študentske košarkarske lige 3x3 
Univerzitetne športne zveze Maribor. 

 

4. ŠTUDENTSKA ODBOJKARSKA LIGA MEŠANIH EKIP 2021/2022 

IME PROJEKTA ŠTUDENTSKA ODBOJKARSKA LIGA MEŠANIH EKIP 2021/2022 

DATUM PRIČETKA 22. – 26. november 2021 (predvidoma) 

KDAJ? / 

KJE? ŠD Vrbanska 

ORGANIZATOR LIGE UŠZM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 

VODJA LIGE Žiga Dobaj: 
telefon: 040 573 506 
e-mail: ziga@zdravazabava.com 

ROK ZA PRIJAVO Petek, 19. november 2021 do 00:00 oz. do zapolnitve mest (max. 12 ekip). 

NAČIN PRIJAVE Spletna prijavnica 



PRAVICA DO UDELEŽBE - Člani ekip so lahko študentje in dijaki z veljavnim statusom 
študenta/dijaka v tekočem študijskem letu. 

- V ligi lahko igra največ 12 ekip 
- Vsaka ekipa mora imeti najmanj 6 in največ 10 igralcev, od tega sta 

lahko največ 2 brez statusa študenta. 
- Vsaka ekipa mora imeti v ekipi prijavljeni vsaj dve osebi 

nasprotnega spola 
- Vsak član ekipe mora imeti potrjeno članstvo pri Zdravi zabavi 
- Minimalno število ekip za izvedbo tekmovanja je 4. 

PRIJAVNINA  Brez prijavnine 

TEKMOVALNE KATEGORIJE Mešana kategorija 

OMEJITVE ŠTEVILA PRIJAV Max. 12 ekip 

NAČIN PRIJAVE Spletna prijavnica 

SISTEM TEKMOVANJA Sistem tekmovanja bo določen na podlagi skupnega števila prijavljenih. 

NAGRADE IN PRIZNANJA - Razglasitev najboljših treh ekip študentske odbojkarske lige 
mešanih ekip v študijskem letu 2021/2022 bo po končani finalni 
tekmi. 

- Zmagovalec je uradni prvak študentske odbojkarske lige mešanih 
ekip Univerzitetne športne zveze Maribor. 

 


