
 
 

 

 

 
 

Članica UM: ______________________________________________________________ 

Vodja ekipe:______________________________________________________________ 

Vodja ekipe (ime in priimek, e-mail, tel. št.): ____________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Seznam sodelujočih: 

 Ime in priimek status študenta 
(obkroži) 

Podpisan 
kodeks 

Podpisana 
izjava 

1.  DA/NE   
2.  DA/NE   
3.  DA/NE   
4.  DA/NE   
5.  DA/NE   
6.  DA/NE   
7.  DA/NE   
8.  DA/NE   
9.  DA/NE   

10.  DA/NE   
11.  DA/NE   
12.  DA/NE   

 

V Mariboru, dne________________                   

Podpis vodje ekipe:___________________ 

Podpis koordinatorja za šport članice:_________________ 

 

 

 

 

PRIJAVNICA 

za univerzitetno športno ligo za prvaka UM  
za študijsko leto 2021/2022 

KOŠARKA 
PRIJAVNICA za univerzitetno športno ligo prvaka UM za študijsko leto 2021/2022

KOŠARKA

ZA PRVAKA
UNIVERZITETNA ŠPORTNA LIGA

UNIVERZE V
MARIBORU

Univerzitetna športna liga za prvaka Univerze v Mariboru 2021/22
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ZA PRVAKA
UNIVERZITETNA ŠPORTNA LIGA

UNIVERZE V
MARIBORU



ZA PRVAKA
UNIVERZITETNA ŠPORTNA LIGA

UNIVERZE V
MARIBORU

ETI NI KODEKS
Preambula 

E ni kodeks Univerzitetne športne lige za prvaka Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Univerzitetna 
liga) nudi okvir principov in pravil obnašanja v katerem se bodo izvajala tekmovanja na Univerzitetni 
ligi. 

Dostojanstvo in integriteta 

1. Nobenega izvajanja zi nega ali psihi nega nasilja ne bomo tolerirali; 
2. Vsi na ini nadlegovanja udeležencev so prepovedani; 
3. Zahtevan  je spoštljiv odnos do soigralcev, nasprotnikov, sodnikov, zapisnikarjev in ostalih,  ki

sodelujejo na Univerzitetni ligi;
4. Vsak udeleženec si prizadeva, da tekmuje po svojih najboljših mo eh v okviru FAIR – PLAYA: 
5. Vsak udeleženec sprejme zmago ali poraz brez pre ranih ustvenih izpadov; 
6. Cilj športa je razvija  svoje sposobnos  in se zabav  
7. Na koncu tekme es tamo in se zahvalimo nasprotnikom in sodnikom. 

Strokovnost 

Vsi udeleženci morajo spoštova pravila iger, ki veljajo v Univerzitetni športni ligi za prvaka Univerze v 
Mariboru. Pravila prejme kapetan ekipe ob za etku tekmovanja, prav tako pa so dosegljiva na spletni 
strani Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

Izvršitev 

Vsaka kršitev kodeksa se prijavi vodstvu Univerzitetne lige, ki po prijavi odlo a o kazni. 

________________________ _______________________________________

Kraj in datum Ime, priimek in podpis sodelujo ega 
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