DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V SKVOŠU 2017/18
RAZPIS TEKMOVANJA
1. Uradni naziv
tekmovanja:
2. Datum tekmovanja:
3. Trajanje tekmovanja:

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

9. Tekmovalne kategorije:
10. Tekmovalne
discipline:
11. Omejitve števila
prijav:
12. Pravila tekmovanja:

13. Način prijave:

14. Prijavnina/kotizacija:
15. Napredovanje:

Državno univerzitetno prvenstvo v skvošu 2017/18
Sreda, 7. 3. 2018
9:30 – 10:00 Ogrevanje
10:00 – 14:00 Državno univerzitetno prvenstvo (DUP)
Udeleženci so vabljeni najkasneje do 9:45 ure zaradi preverbe
statusa.
Športni center Konex, Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana.
(1) Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000
Ljubljana.
(2) Squash zveza Slovenije, Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana.
Squash zveza Slovenije, Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana.
Sara Rojnik, sara.rojnik@gmail.com, 030 461 577
Torek, 6. 3. 2018, 10:00.
(1) Študenti s slovenskim državljanstvom in s statusom v študijskem
letu 2017/18 na kateremkoli višješolskem ali visokošolskem zavodu v
Sloveniji in tujini (višje šole, samostojni visokošolski zavodi,
univerze).
(2) Diplomanti višješolskih in visokošolskih študijskih programov, ki
so ali bodo diplomirali med 6. 9. 2017 in 7. 3. 2018
(3) Zaposleni na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodih
(za zaposlitev šteje redno delovno razmerje za določen ali nedoločen
čas).
(1) Študenti (M,Ž)
(2) Zaposleni (M,Ž)
Posamezno.
Ni omejitev!
(1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Pravilnika o organizaciji
tekmovanj Squash zveze Slovenije.
(2) Igralo se bo z žogicami Dunlop XX.
(3) Udeleženci nastopajo s svojimi loparji.
(4) Žreb izveden v Torek 6. 3. 2018 ob 12 h in bo objavljen na
spletnih strani www.squash.si in www.susa.org
(5) Poraženec sodi naslednjo tekmo na igrišču
(1) Oddaja predprijave prek spletnega obrazca. Za oddajo prijave
klikni tukaj.
(2) Pred tekmovanjem so udeleženci študenti dolžni podpisati po
spletu oddano predprijavo in predložiti dokazilo o statusu študenta v
študijskem letu 2017/18 oziroma dokazilo o diplomiranju.
(3) Organizator bo pri pristojnih službah izobraževalnih zavodov
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.
Prijavnine ni!
(1) Udeleženci se borijo za naslov Državnega univerzitetnega prvaka

16. Nagrade in priznanja:

17. Dodatne informacije:

v skvošu za študijsko leto 2017/18.
(2) Tekmovanje šteje tudi kot eno izmed kvalifikacijskih meril za
udeležbo na Svetovnem univerzitetnem prvenstvu v skvošu, ki bo
potekalo med 6. 9. in 12. 9. 2018 v Birminghamu v Veliki Britaniji.
Na tekmovanje se lahko kvalificirajo le tisti, ki izpolnjujejo pogoje
predpisane s strani FISU (slovensko državljanstvo, starost: najmanj
17 in največ 25 let na dan 1.1.2018).
(1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki
kategoriji/disciplini prejmejo medaljo.
(2) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po obdelavi
rezultatov.
(3) Udeležencem Svetovnega univerzitetnega prvenstva v skvošu v
letu 2018 bo SUSA sofinancirala udeležbo. Delež sofinanciranja bo
odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev.
(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in
kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru
objektivnih okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi celotnega
tekmovanja in/ali izvedbe tekmovanja v posamezni
kategoriji/disciplini v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane
predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev
(4) Vstop v dvorano je dovoljeno le z ustrezno športno opremo.
(5) Vnašanje hrane v igrišče ni dovoljeno.
(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!
(7) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2017/18
bodo dostopni na spletni strani zveze v 24-ih urah od zaključka
tekmovanja.
(8) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi,
kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.

