
 

 

                                                                                                                                                                23.02.2015. 

Sveučilište u SplituSveučilište u SplituSveučilište u SplituSveučilište u Splitu    

Svim sastavnicamaSvim sastavnicamaSvim sastavnicamaSvim sastavnicama    

 

 

Poštovani, 

 

Splitski sveučilišni športski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport košarkašku i UniSport košarkašku i UniSport košarkašku i UniSport košarkašku i 

malonogometnu ligu za 2015. malonogometnu ligu za 2015. malonogometnu ligu za 2015. malonogometnu ligu za 2015. ggggodinu ( Prvenstvo Sveučilišta )odinu ( Prvenstvo Sveučilišta )odinu ( Prvenstvo Sveučilišta )odinu ( Prvenstvo Sveučilišta ), koje će započeti 13. ozapočeti 13. ozapočeti 13. ozapočeti 13. ožujka 2015. žujka 2015. žujka 2015. žujka 2015. gggg. 

UniSport košarkaška liga će se održati u trajanju od dva mjeseca u sportskoj dvorani na sveučilišnom 

Kampusu, a UniSport malonogometna liga na malonogometnim terenima u Spinutu. 

 

Košarkaško natjecanjeKošarkaško natjecanjeKošarkaško natjecanjeKošarkaško natjecanje će se održati ekipno u muškoj konkurenciji ekipno u muškoj konkurenciji ekipno u muškoj konkurenciji ekipno u muškoj konkurenciji dok će se    malonogometno malonogometno malonogometno malonogometno 

natjecanje natjecanje natjecanje natjecanje održati ekipno u muškoj i ekipno u muškoj i ekipno u muškoj i ekipno u muškoj i ženskoj konkurencijiženskoj konkurencijiženskoj konkurencijiženskoj konkurenciji. Točan termin  početka natjecanja, kao i 

satnica ždrijebanja biti će definirana nakon isteka roka za prijave koje se mogu izvršiti putem predviđenih 

obrazaca  najkasnije do 09. ožujka 2015. 09. ožujka 2015. 09. ožujka 2015. 09. ožujka 2015. putem fax – a ili email - a:  

• Fax: 021 Fax: 021 Fax: 021 Fax: 021 ––––    383 383 383 383 441 441 441 441     

• Email: Email: Email: Email: sport@unist.hrsport@unist.hrsport@unist.hrsport@unist.hr        

(prijave moraju sadržavati sve zatražene podatke: ime i prezime studenta,datum rođenja, oib, broj indexa, 

kontakt voditelja ekipe, potpis profesora TZK ili dekana fakulteta, pečat fakulteta).  

 

Za sve ostale informacije možete se javiti na sljedeće brojeve mobitela: 

Mali nogomet Mali nogomet Mali nogomet Mali nogomet ----    Lukša Roje 099 2222 767  eLukša Roje 099 2222 767  eLukša Roje 099 2222 767  eLukša Roje 099 2222 767  e----mail: mail: mail: mail: luksaroje@gmail.comluksaroje@gmail.comluksaroje@gmail.comluksaroje@gmail.com        

Košarka Košarka Košarka Košarka ----    Milan Karakaš 095 518 13 94   eMilan Karakaš 095 518 13 94   eMilan Karakaš 095 518 13 94   eMilan Karakaš 095 518 13 94   e----mail: mail: mail: mail: milankarakas0@gmail.commilankarakas0@gmail.commilankarakas0@gmail.commilankarakas0@gmail.com    

    

Molimo da ovaj dopis proslijedite osobi zaduženoj za športske aktivnosti na Vašem fakultetu te da istu 

obavijest prošire putem svojih komunikacijskih kanala.    

 

S poštovanjem, 

 

  Predsjednik Splitskog sveučilišnog 

športskog saveza 

Toni Gamulin, prof. 

 


