
 

 

Bowling center  bajta, Radlje ob Dravi 
 

in 
 

          KEGLJAŠK I KLUB  RADLJ E 

 

razpisujeta 
 

4.     novoletni turnir v kegljanju 
 
 

Pokrovitelj tekmovanja je Remoplast, Radlje bo Dravi  
 
 

Tekmovanje bo potekalo na kegljišču  Bowling centra bajta v Radljah ob Dravi, Dobrava 49. 
 
 

TERMINI  
Turnir poteka v času od nedelje 14.12.2014 do nedelje 21.12.2014 v okviru delovnega časa kegljišča v Bowling 

centru bajta  in obvezni predhodni rezervaciji termina na telefon BC bajta     08 205 26 90 
 

Delovni čas kegljišča 
ponedeljek – petek od 09:00 do 22:00 
sobota   od 12:00 do 22:00 
nedelja   od 15:00 do 22:00 

Ob predhodni najavi in polni zasedenosti stez (4) je možen termin tudi v soboto ali nedeljo dopoldne od 7:00 ure naprej. 
 

PRIJAVNINA  
Pravico do nastopa imajo vsi ljubitelji kegljanja, ki se bodo prijavili na tekmovanje in pred vsakim nastopom poravnali 
prijavnino v višini 8,00 EUR.  
Vsak tekmovalec ima pravico do neomejenega števila nastopov, upošteva pa se samo najboljši rezultat.  
 

PROPOZICIJE  
 tekmuje se po pravilih KZS v disciplini 1x 120 lučajev mešano in na lastno odgovornost 

 kategorije 
o moški registrirani, ki so v prejšnji ali letošnji sezoni nastopali v 1., 2. ali 3. ligi KZS 
o moški neregistrirani 
o ženske – enotna kategorija 

 vsak tekmovalec ima pravico do 10 lučajev za ogrevanje 

 v primeru enakega najboljšega končnega rezultata se zmagovalec določi - 
o na osnovi boljšega rezultata čiščenja 
o manjšega števila metov v prazno 

Turnir ni prijavljen pri Mednarodni kegljaški zvezi.  
 

NAGRADE 
 pokali za prva tri mesta v vsaki kategoriji 

 denarne nagrade prvim trem v kategoriji po ključu 50-30-20%  (pogoj za razdelitev denarnih nagrad v posamezni 
kategoriji je najmanj 25 tekmovalcev v tej kategoriji). Razdeli se 40% denarnega sklada od vplačanih prijavnin v 
kategoriji. 

 

Podelitev pokalov in denarnih nagrad bo zadnji dan turnirja, ki je naveden v tem razpisu, ob 22. uri na prizorišču turnirja.  
 

PRIJAVE 
Prijave so možne do zadnjega dne turnirja v odvisnosti od razpoložljivosti prostih terminov kegljišča. 
 

Prijave sprejemamo 
 

 na telefon 08 205 26 90 ali 

 osebno v BC bajta    
 

Končni rezultati turnirja bodo objavljeni na oglasni deski kegljišča v BC bajta , na  Bajta Bowling, na internetni 
strani KZS in ŠZ Radlje. 
 

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem želimo čim več podrtih kegljev! 
 

Radlje ob Dravi, 2. december 2014 

 

 

http://www.kegljaska-zveza.si/
http://www.radlje.com/szr/

