
KEGLJAŠKI KLUB RUŠE 

  Razpisuje 

5. mednarodni kegljaški turnir »RUŠE OPEN 2014«  
 

Kegljaški klub RUŠE v soorganizaciji s Cezamom in Občino Ruše razpisuje 5. mednarodni kegljaški turnir RUŠE OPEN 2014 

za moške in ženske v posamezni konkurenci. Tekmuje se v disciplini 1x 120 lučajev. Tekmovalci imajo 10 lučajev za 

uigravanje. Nastopa se po pravilniku Kegljaške zveze Slovenije. Tekmovalci in tekmovalke nastopajo na lastno 

odgovornost. Turnir je prijavljen pri mednarodni kegljaški zvezi. 
 

TERMINI TURNIRJA: 

Predtekmovanje se bo odvijalo od 31.05.2014 do 19.06.2014 na kegljišču v Športnem parku Ruše. V finale, ki se bo 

odvijalo 21.06.2014, se uvrsti najboljših 10 tekmovalcev iz predtekmovanja v kategoriji registrirani tekmovalci/tekmovalke 

in 2 po izboru organizatorja. Rezultati predtekmovanja se v finalu ne upoštevajo. Predtekmovanje bo potekalo po 

naslednjem predvidenem terminskem planu: 

 sreda (04.06.; 11.06.; 18.11.)  od 14.00 do 22.00 

 četrtek  (05.06.; 12.06.; 19.06.)  od 14.00 do 22.00 

 sobota (31.05.; 07.06.; 14.06.)  od 10.00 do 18.00 

 nedelja (01.06.; 08.06.; 15.06.)  od 10.00 do 18.00 
 

KATEGORIJE: 

 Moški registrirani (kegljači registrirani pri KZS) 

 Ženske registrirane (kegljačice registrirane pri KZS) 

 Moški + ženske neregistrirani (kegljači/kegljačice, ki niso registrirani pri KZS) - kegljačicam se za končno uvrstitev 

prizna bonus +20 kegljev. 
 

PRIJAVNINA 
Pravico nastopa imajo vsi člani in članice kegljaških organizacij ter rekreativni kegljači oz. kegljačice, ki se bodo prijavili na 
tekmovanje in pred nastopom poravnali prijavnino. Vsak tekmovalec lahko nastopi večkrat, vendar se bo upošteval le 
najboljši rezultat. V finalu tekmovalci nastopajo brez prijavnine. 
 

Prijavnina registrirani moški/ženske = 8,00 EUR 
Prijavnina neregistrirani moški/ženske  = 6,00 EUR 

 

DENARNI SKLAD 
Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo pokale. Denarne nagrade se podeljujejo v naslednjih kategorijah: 
 
   Moški registrirani:                  Ženske registrirane:  Neregistrirani tekmovalci/tekmovalke 

1. mesto 300 €  

2. mesto 150 €  

3. mesto 100 €  

4. mesto 75 € 

5. mesto 50 € 

      1. mesto 200 €  

      2. mesto 100 €  

      3. mesto 75 €  

      4. mesto 50 € 

            5. mesto 30 € 

 

1. mesto 50 €  

2. mesto 30 €  

3. mesto 20 € 

Podelitev nagrad  in pokalov bo po končanem turnirju, predvidoma v soboto 21.06.2014 ob 16:30h. 
 

PRIJAVE 
Prijave sprejemamo na GSM 041/ 723 491 (Boštjan) ali po elektronski pošti bostjan.cetrtalic@gmail.com   

Informacije: http://www.kegljaskiklub-ruse.si/  

Se vidimo v Rušah! 

   KEGLJAŠKI KLUB RUŠE 

                    Upravni odbor KK Ruše 

  

mailto:bostjan.cetrtalic@gmail.com
http://www.kegljaskiklub-ruse.si/

