OSNOVNE INFORMACIJE
•

Događaj: 1. Europska sveučilišna prvenstva u borilačkim sportovima (European
Universities Combat Championships)
o Europska sveučilišna prvenstva iz četiri borilačka sporta (karate, judo,
taekwondo, kickboxing) po prvi puta (u povijesti EUSA-e) organizirana u
sklopu jednog objedinjenog događaja za studente iz cijele Europe.

•

Organizator: Europska sveučilišna sportska federacija (EUSA) i Hrvatski akademski
sportski savez (HASS)

•

Zagreb, 31. srpnja - 3. kolovoza 2019.

•

Ceremonija otvorenja: 31. srpnja, 20:30 sati, Dom odbojke "Bojan Stranić" (Jarunska
5, Zagreb)

•

Natjecanja: 1. - 3. kolovoza (od jutarnjih do večernjih sati)

•

Lokacije:
o Dom sportova 1 i 2 (judo, kickboxing),
o Dom odbojke "Bojan Stranić" (karate)
o Sportska dvorana "Trešnjevka" (taekwondo)

PRVENSTVA U BROJKAMA:
•

Karate - 31 zemlja, 183 sveučilišta

•

Judo - 23 zemlje, 126 sveučilišta

•

Taekwondo - 18 zemalja, 119 sveučilišta

•

Kickboxing - 20 zemalja, 104 sveučilišta

UKUPNO: 1300 sudionika, 404 europska sveučilišta, 36 europskih zemalja

HRVATSKI PREDSTAVNICI
1.

Sveučilište u Zagrebu - judo, karate, kickboxing, taekwondo

2.

Sveučilište u Splitu - judo, karate, kickboxing, taekwondo

3.

Sveučilište u Rijeci - judo, kickboxing

4.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku - karate, taekwondo

5.

Sveučilište u Dubrovniku - judo

6.

Sveučilište Sjever - karate

7.

Sveučilište u Zadru - kickboxing

8.

Veleučilište u Šibeniku - kickboxing

9.

Zdravstveno veleučilište Zagreb - kickboxing

10.

Veleučilište u Karlovcu – taekwondo

ZANIMLJIVOSTI
•

Na Europskim sveučilišnim prvenstvima i u EUSA sustavu, natjecatelji nastupaju u

ulozi reprezentativaca svojih sveučilišta bez obzira na nacionalnu pripadnost
•

Zagreb i Rijeka su bili domaćini trenutno najvećem događaju u povijesti europskog

sveučilišnog sporta, Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016., povodom kojih su
obnovljeni i smještajni kapaciteti Studentskog naselja "Stjepan Radić" u kojem su smješteni
natjecatelji na ovom prvenstvu
•

Svečanu ceremoniju otvorenja prvenstva pohodit će čelnici svjetskih federacija –

Antonio Espinos Ouerta, predsjednik Svjetske karate federacije WKF; Roy Baker, predsjednik
Svjetske kickboxing organizacije WAKO; Adam Roczek, predsjednik Europske sveučilišne
sportske federacije EUSA; kao i predsjednici hrvatskih judo, karate, taekwondo i kickboxing
saveza. Ceremoniji će prisustvovati i gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić; Krešimir
Šamija, zamjenik državne tajnice SDUŠ te predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog
saveza, Zrinko Čustonja.

VIŠE INFORMACIJA

•

Službena internetska stranica - zagreb2019.eusa.eu

•

Službena Facebook stranica – facebook.com/eusacombat

•

Službena Instagram stranica - @eusacombat

•

Službeni YouTube kanal (prijenos uživo)
o

https://www.youtube.com/channel/UCy9ZttG1yjp0a9BbWyaHsUQ

