
DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V KOŠARKI 3x3 2018/19 
RAZPIS TEKMOVANJA 

 
1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

Državno univerzitetno prvenstvo v košarki 3x3 2018/19  

2. Datum tekmovanja: Petek, 5. 10. 2018 
3. Trajanje tekmovanja: 10.00-16:00 (oz. do zaključka tekmovanja) 

Igrišče bo za ogrevanje na razpolago od 9:00 dalje. 
Udeleženci so vabljeni najkasneje do 9:30 ure zaradi preverbe 
statusa. 

4. Lokacija tekmovanja: Študentski kampus, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. 
5. Organizatorja 
tekmovanja: 

Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000 
Ljubljana. 

5. Izvajalec tekmovanja: Športna zveza univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. 
6. Vodja tekmovanja: mag. Matej Jamnik, matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si, 040 636 910. 
7. Rok za prijavo: Sreda, 28. 9. 2018, 12:00. 
8. Pravica do udeležbe: 
  

(1) Študenti  s statusom v študijskem letu 2018/19 na kateremkoli 
višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji (višje šole, 
samostojni visokošolski zavodi, univerze). 
(2) Diplomanti višješolskih in visokošolskih študijskih programov, ki 
so ali bodo diplomirali med 1.10.2017 in 28.9.2018. 
(3) Zaposleni na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodih 
(za zaposlitev šteje redno delovno razmerje za določen ali nedoločen 
čas). 

9. Tekmovalne kategorije: (1) Moški  
(2) Ženske 

10. Tekmovalne 
discipline: 

Ekipno tekmovanje.  
Ekipo zastopajo štirje igralci/štiri igralke, ki morajo biti 
vpisani/zaposleni (ali so diplomirali) na istem visokošolskem zavodu. 

11. Omejitve števila 
prijav: 

(1) 16 ekip za vsako tekmovalno kategorijo. 
(2) Omejitev števila ekip po posameznih visokošolskih zavodih je kot 
sledi: 
1 - Univerza v Ljubljani: 8 
2 - Univerza Maribor: 4 
3 - Univerza na Primorskem: 2 
4 - Drugi visokošolski/višješolski zavodi v Sloveniji: 2 
(3) Prijave se sprejemajo po načelu časovnega žiga (»kdor prej pride 
prej melje«). 

12. Pravila tekmovanja: Tekmovanje bo potekalo po pravilih Košarkarske zveze Slovenije za 
košarko 3x3. 

13. Način prijave: (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 2018/19 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.  

https://www.google.com/maps/place/%C5%A0tudentski+kampus/@46.0583005,14.5000426,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4765329f51bb2a5f:0x5632c0da5bb17003!8m2!3d46.0582!4d14.5006863?hl=sl
mailto:matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si
http://www.kzs.si/UserFiles/File/Pravilniki/3x3/2018/pravila%20Ko%C5%A1arke%203x3%202018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy1s9JvP56GJQS6Obv_QnDLI9aXXeyVW9tIWgLMNr8_RxcEQ/viewform


14. Prijavnina/kotizacija: (1) 20,00 EUR na ekipo (vključuje pijačo in majico). 
(2) Podatki za plačilo prijavnine:  
Prejemnik: Kampus so.p., Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 
IBAN: SI56 0201 1025 8386 965 
Referenca: SI 99 
Koda namena: OTHR 
Namen: Prijavnina za DUP košarka 3x3 

15. Napredovanje: (1) Udeleženci se borijo za naslov Državnega univerzitetnega prvaka 
v košarki 3x3 za študijsko leto 2018/19. 
(2) Tekmovanje tudi šteje, kot kvalifikacije za udeležbo na 
Evropskem univerzitetnem prvenstvu v košarki 3x3 , ki bo potekalo 
med 29.7. in 1. 8. 2019 v Portu na Portugalskem. Na tekmovanje se 
lahko kvalificirajo le tisti, ki izpolnjujejo pogoje predpisane s strani 
EUSA (status študenta oz. potrdilo o diplomiranju, starost: najmanj 
17 in največ 30 let). 
(3) Udeleženci Univerze v Ljubljani se borijo za naslov prvaka 
Univerze v Ljubljani 

16. Nagrade in priznanja: (1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki 
kategoriji/disciplini prejmejo medaljo. 
(2) Nagradni sklad za zmagovalne ekipe v skupni višini 800 €: prvo 
mesto 500 €, drugo mesto 200 € in tretje mesto 100 €. 
(2) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po obdelavi 
rezultatov. 

17. Dodatne informacije: (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 
(najmanj 6 ekip). 
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane 
predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev  
(4) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan! 
(5) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2018/19 
bodo dostopni na spletni strani zveze v 24-ih urah od zaključka 
tekmovanja. 
(6) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, 
kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti. 

 


