TURNIRJI ZDRAVE ZABAVE 2022
Razpis tekmovanja futsal, košarka 3x3, odbojka
1. Uradni naziv
tekmovanja:
2. Datum:
3. Ura začetka in
predvideno trajanje:

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

9. Tekmovalne
kategorije:

9.1 Turnir FUTSAL

Turnirji Zdrave zabave
Torek, 18. oktober 2022
Zbor ekip 18.00 – 18.15
Začetek prvih tekem ob 18:30
Trajanje posameznih turnirjev odvisno od števila prijavljenih ekip oz. do
22:00h
Športna dvorana Vrbanska (pod stopnicami na Kalvarijo)
Univerzitetna športna zveza Maribor
Jan Sredenšek, jan.sredensek@zdravazabava.com, 031-283-418
Torek, 18. oktober 2022 do 12. ure oziroma do zapolnitve mest.
(1) Študenti/študentke s statusom v študijskem letu 2022/23 na katerem
koli visokošolskem zavodu v Mariboru (univerze, samostojni visokošolski
zavodi).
(2) Ostala zainteresirana javnost
Znotraj dogodka bodo potekali trije (3) ločeni turnirji:
- Turnir futsala
- Turnir košarke 3x3
- Turnir odbojke mešanih ekip
Igra poteka po sistemu 4+1 in traja dvakrat (2x) po 7 minut. Vsako tekmo
bo spremljal uraden sodnik.
Vodja ekipe prijavi največ 8 in najmanj 5 igralce. Priporočljivo je, da ekipa
tekmuje v majicah enake barve. Najvišje število prijavljenih ekip je 8. Turnir
je odprtega tipa – prijavijo se lahko vsi zainteresirani, brez zahteve po
študentskem statusu.

9.2 Turnir KOŠARKA
3X3

Sistem igranja se bo pred začetkom tekmovanja prilagodil številu
prijavljenih ekip.
Igra poteka po pravilih ulične košarke KZS. Vsaka tekma traja dokler ena
ekipa ne doseže 21 ali 22 točk ali se izteče čas 10 min.
Vodja ekipe prijavi največ 5 in najmanj 3 igralce. Turnir je odprtega tipa –
prijavijo se lahko vsi zainteresirani, brez zahteve po študentskem statusu.
Priporočljivo je, da ekipa tekmuje v majicah enake barve. Najvišje število
prijavljenih ekip je 8.
Sistem igranja se bo pred začetkom tekmovanja prilagodil številu
prijavljenih ekip.
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9.3 Turnir ODBOJKE
(mešane ekipe)

Ekipo sestavljajo štirje člani, med katerimi mora biti na igrišču vsaj ena
oseba nasprotnega spola. Višina mreže znaša 2,43 m.
Najvišje število prijavljenih ekip je 8. Turnir je odprtega tipa – prijavijo se
lahko vsi zainteresirani, brez zahteve po študentskem statusu.

12. Način prijave:
13. Prijavnina:
14. Nagrade in
priznanja:
15. Dodatne
informacije:

Sistem igranja se bo pred začetkom tekmovanja prilagodil številu
prijavljenih ekip.
Spletna prijavnica.
Dogodek je brezplačen.
Pokali za najboljše tri ekipe in praktične nagrade. Zmagovalna ekipa je
upravičena do brezplačne prijavnine za Študentske ligo, ki bodo potekale
med novembrom in aprilom v ŠD Vrbanska.
(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma in ure
posameznih tekem v primeru obrazložljivi okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi turnirja v primeru
premajhnega števila prijavljenih ekip.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane
predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev.
(4) Podatki o zmagovalcih posameznih tekmovalnih dni bodo dostopni na
spletni strani zveze v 24-ih urah po zaključku tekmovanja.
(5) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!
(6) Dodatne informacije: Jan Sredenšek,
jan.sredensek@zdravazabava.com, 031-283-418
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