Retningslinjer for deltakelse i internasjonale studentmesterskap
Vedtatt av Forbundsstyret 17.06.2017

1. Student-EM (European University Championships) og EUSA Cup
1.1. Deltakelse
For å kunne delta i Student-EM eller EUSA Cup må man være fulltidsstudent ved universitet eller
høgskole eller siste året før mesterskapet ha avlagt eksamen, samt være medlem i en klubb tatt opp
av NSI og ha deltatt i SM for gjeldende idrett.
Norske Studentmesterskap fungerer som kvalifisering til Student-EM. Regjerende studentmester ved
første påmeldingsfrist (General Entry) prioriteres ved utvalg av deltakere. Vinner av SM er kun
kvalifisert til det Student-EM som har general entry innen ett år etter gjeldende kvalifisering.
For individuelle idretter, som for eksempel Badminton, Bordtennis, Tennis og Golf, er det vinneren av
den individuelle konkurransen som kvalifiserer sin klubb til EM-deltakelse. For roing er en kvalifisert i
den eller de øvelsene det arrangeres SM i.
Dersom vinner av SM inneværende år ikke ønsker å benytte seg av plassen i EM kan henholdsvis 2.
og deretter 3.plass søke om å delta. Lag med lavere plassering vil kunne delta dersom ingen høyere
plasserte lag ønsker å delta, men uten støtte.
Man er nødt å ha deltatt i et studentmesterskap for å delta i Student-EM.
1.2. Påmelding
Første påmelding (General Entry) skjer gjennom NSI.
1.3. Økonomi
Utøvere/lag som melder seg på Student-EM eller EUSA Cup er selv ansvarlig for å innbetale
depositum samt påmeldings- og deltakeravgift innen fastsatt frist.
NSI støtter deltakelse i Student-EM. Det er kun utøvere, samt én støttefunksjon og/eller dommer, som
er støtteberettiget.
Det studentidrettslaget som er regjerende mester kan søke om støtte på opptil kr 2500,- pr person.
Støtte tildeles fortløpende etter individuell påmelding er gjennomført.
2. plass eller 3.plass kan søke støtte på opptil kr 2500,- pr person dersom det er midler igjen etter at
SM-vinnere er tildelt støtte. Disse vil bli vurdert etter skjønn.
1.4. Bøter
Bøter som EUSA utsteder pga. brudd på EUSAs retningslinjer for deltakelse i Student-EM eller EUSA
Cup må vedkommende utøver/lag betale selv.
1.5. Representasjon
Lag og utøvere som deltar i Student EM representerer Norsk idrett, Norges Studentidrettsforbund,
studentidrettslaget og Universitetet. Det forventes at de som deltar på Student-EM. Representerer
Norsk studentidrett på en god måte ved å:
 Stille forberedt på alle obligatoriske kamper/konkurranser, og med best mulig mannskap.
 Fremvise fair play og sportslig opptreden.
 Ha fokus på idrettens verdigrunnlag og en dopingfri idrett
 Gjennomføre læringsmodulen «Ren Utøver»
Draktsettene skal ha klubbnavn og/eller logo trykt på. Lagene står fritt til å trykke logoer/flagg utover
dette, som er innenfor EUSAs reglement.

Lag og utøvere som utviser dårlig oppførsel som setter Norsk studentidrett i ett dårlig lys kan av FS
besluttet utestengt fra senere deltakelse i Student-EM.

2. Student-VM (World University Championships) og Universiade
2.1. Deltakelse
For å kunne delta i Student-VM eller Universiader må man være fullti dsstudent ved universitet eller
høgskole eller siste året før mesterskapet ha avlagt en ferdig eksamen. Deltakere må være norsk
statsborger og være innenfor de til enhver tid gjeldende alderskravene satt av FISU til hhv VM og
Universiaden. Uttak av deltakere til Student-VM og Universiader skjer i samarbeid med respektive
særforbund.
2.2. Påmelding
Påmelding til Student-VM og Universiadene skjer gjennom NSI.
2.3. Økonomi
Deltakelse i Student-VM og Universiadene støttes gjennom prosjektet ”På vei mot toppen”
(deltakelsen støttes etter gjeldende satser i PVMT).
Ved treningssamling, kompetanseheving eller treningskamper i forbindelse med oppkjøring til StudentVM eller Universiade vil klubber/lag tilknyttet NSI kunne søke om støtte gjennom utviklingsmidler elite.
2.4. Bøter
Bøter som FISU utsteder pga. brudd på FISUs retningslinjer for deltakelse i Student-VM eller
Universiader må vedkommende utøver/lag betale selv.

