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„СУСРЕТИ ВИСОКИХ ШКОЛА 2019“

Традициoналнo такмичење „Сусрети високих школа“ окупља студенте свих високих школа
струковних студија кроз спортска такмичења и такмичења у знању. Сама манифестација ће се одржати
од 15-19.маја 2019. године у Охриду, хотелски комплекс „Десарет“ и трајаће 5 дана (4 ноћења), где је
последњи дан одређен за финална такмичења а у вечерњим сатима је свечана церемонија затварања
игара, додела диплома и пехара, као и проглашење победника у генералном пласману.
Такмичења у спортовима:
Такмичења за мушке екипе: фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис
Такмичења за женске екипе: кошарка, одбојка, стони тенис Такмичења
за мешовите екипе: шах
Фудбал: систем такмичења 4+1 (4 играча + голман) плус замене. Кошарка:
систем такмичења 5 на 5 (пет играча) плус замене.

Одбојка: систем 3 на 3 (три играча) плус замене. Може да се пријави до две екипе из исте школе.
Шах: 3 играча (може мешовито, није обавезно)
Стони тенис: 2 +1 (два такмичара плус резервни уколико се игра трећи меч дубл, трећи такмичар
није обавезан могу играти прва два такмичара дубл, такође трећи такмичар може бити мешовити
мушки/женски.
НАПОМЕНА: Молимо Вас да имате у виду да ће се термини утакмица у различитим спортовима
преклапати и да исти играчи неће моћи да играју више спортова истовремено.
Све школе добијају пропозиције и правила такмичења благовремено пре одржавања манифестације,
исте су такође у обавези да на време пријаве екипе за такмичења како би се припремили системи
такмичења, накнадне пријаве и пријаве на лицу места неће бити могуће. Биће могућа само замена
играча.
Такмичење у стручним радовима:
Такмичење у стручним радовима ће се одржати у оквиру стручне конференције под називом
„Студенти у сусрет струци“ која се традиционално одржава на сусретима високих школа. Правилник са
упутствима за писање радова и свим детаљима пратећи је материјал овог позива. Радови могу бити из
свих поља и области које постоје на високим школама у Србији.
Свака школа је у обавези да пошаље радове благовремено до термина који је дефинисан
пропозицијама за писање радова, а за само такмичење биће задужена Стручна комисија састављена
од професора високих школа из свих поља. Поред квалитета рада вреднује се и сама изведба и
презентација рада.

Рецезенте за саме радове треба да обезбеди сама високошколска установа пошто су у питању
студентски стручни радови.
Сви радови ће бити објављени у зборнику радова под називом „Студенти у сусрет струци 2019“, који
ће имати свој ISBN број.
Такмичење у општем знању:
Такмичење у општем знању одржаће се у једном дану тако што ће свака школа која жели да
учествује, пријавити по два такмичара који ће заједно са осталим такмичарима покушати да покажу
знање у борби за неко од првих места и освојити вредне награде. Прецизније пропозиције добиће
такмичари пар дана пре саме манифестације.
Обавезно:
Потребно је да све школе које желе учествовати да што пре (због комплексне организације):
1. потврде учешће на „Сусретима високих школа 2019“,
2. дају минималан број студената који ће учествовати,
3. пријавити екипе за спортска такмичења (за сваку дисциплину засебно, као и М/Ж засебно),
4. затим уколико шаљу и професора са њихове школе, требају јавити његове податке и стручну
област како би био укључен у рад стручне комисије за такмичење у знању.
Напомена: Пријављени број студената који учествује са високошколске установе се не може касније
смањивати због уговорних обавеза са агенцијом која је задужена за организацију.
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