
1. Uradni naziv 
tekmovanja: Prvenstvo Univerze v Ljubljani v namiznem nogometu 2019/20 

2. Datum tekmovanja: Sreda, 26. 2. 2020 
3. Trajanje 
tekmovanja: 

17:00 – 21.00 oz. do zaključka tekmovanja. 
Biljardnica bo za ogrevanje na razpolago od 16:00 dalje. 
Udeleženci so vabljeni najkasneje do 16:45 ure zaradi preverbe statusa. 

4. Lokacija 
tekmovanja: 

Biljardnica Kaval, Tacenska cesta 95, Ljubljana 

5. Organizator 
tekmovanja: 

Športna zveza Univerze v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. 
Zavod ADVANTIS PREMIUM, Brilejeva 6, 1000 Ljubljana. 

6. Izvajalec 
tekmovanja: 

Zavod ADVANTIS PREMIUM, Brilejeva 6, 1000 Ljubljana. 

7. Vodja tekmovanja: Maruša Premru, marusa.premru@gmail.com , 041 986 920 
8. Rok za prijavo: Do torka 25. 2. 2020 do 12 ure; možnost prijav (v kolikor bo tekmovalni sistem dopuščal) 

tudi na kraju dogodka samem med 16.30-16.45. 
Po tem datumu prijave ne bodo več možne! Za prijavo klikni tukaj. 

9. Pravica do 
udeležbe: 
  

(1) Tekmovanja se lahko udeležijo študenti s statusom v študijskem letu 2019/20 in 
zaposleni na članicah UL. Za zaposlitev šteje pogodba o zaposlitvi za določen ali 
nedoločen čas na članici UL. 

10. Tekmovalne 
kategorije: 

(1) Študenti (M,Ž) 
(2) Zaposleni (M,Ž)  

11. Tekmovalne 
discipline: 

Dvojice (M, Ž, Mešano) – ena disciplina  

12. Omejitve števila 
prijav: 

Število prijav na tekmovanju je omejeno na 32 dvojic 

13. Pravila 
tekmovanja: 

(1) Tekmovanje bo potekalo po enotnih pravilih Zveze namiznega nogometa Slovenije 

14. Način prijave: (1) Oddaja predprijave prek spletnega obrazca do torka, 25. 2. 2020. do 12.00. Prijavi se. 
(2) Pred tekmovanjem so udeleženci študenti dolžni podpisati po spletu oddano 
predprijavo in predložiti dokazilo o statusu študenta v študijskem letu 2019/20, 
(3) Organizator bo pri pristojni službi UL 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. 
(4) V kolikor bo ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa bo diskvalificiran, 
zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska prijava zaradi ponarejanja uradnega 
dokumenta.  

15. Prijavnina / 
kotizacija: 

Prijavnine ni! 
  

16. Napredovanje: Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova prvaka Univerze v Ljubljani v 
panogi namizni nogomet 2019/20.  

17. Nagrade in 
priznanja: 

(1) Uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo medaljo. 

18. 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. 
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter 
morebitne poškodbe tekmovalcev 
(4) Vnašanje hrane je prepovedan. 
(5) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan! 
(6) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2019/20 bodo dostopni na spletni 
strani zveze v 24-ih urah od zaključka tekmovanja. 
(7) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi 
morebitnega izostanka od študijskih obveznosti. 
(8) Za dodatna vprašanja: Grega Močnik 031 799 311 
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