
ŠPORTNO DRUŠTVO »FUŽINAR« 
KEGLJAŠKI KLUB FUŽINAR PETROL ENERGETIKA 
Na gradu 6 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 
 

 

 
 

RAZPISUJE TURNIR 
»Športni park Ravne 2014« 

 
TERMINI: 

 

Ponedeljek, 12.05.2014 do  petek, 16.05.2014 od  15-20 ure 

Ponedeljek, 19.05.2014 do  petek, 23.05.2014 od  15-20 ure 

Sobota, 17.05.2014 od 15-20 ure (po dogovoru, če se prijavi tekmovalce za celo kegljišče 4x) 

 

 

PROPOZICIJE 

• tekmuje se po pravilih KZS (120 lučajev mešano) in na lastno odgovornost 

• kategorije 

o moški registrirani 

o moški neregistrirani (sem spadajo tudi tekmovalci iz registra KZS, ki nimajo nobenega 

ligaškega nastopa DP – I. , II. in III. liga -  v sezoni 2013/2014) 

o ženske – enotna kategorija 

• vsak tekmovalec ima pravico izvedbe  10 lučajev za ogrevanje oz. uigravanje 

• Finale se odigra v soboto 24.05.2014 po štirje najboljši iz predtekmovanja oz. rezerve, če kdo ne 

pride – ob 16.00 ženske, 17.00 moški neregistrirani, 18.00 moški registrirani 

• Rezultati iz predtekmovanja se upoštevajo tudi v finalu 

• Podelitve so takoj po nastopu posamezne kategorije 

• Tekmovalec lahko nastopi večkrat ob vsakokratnem plačilu startnine – upošteva se le najboljši 

rezultat 

 

ŠTARTNINA: 8 EUR ZA  NASTOP (finale brezplačno) 

 

NAGRADE  

• Pokali za prve 3 v vsaki kategoriji 

• Nagrade prvim štirim v vrednosti 

o 1.mesto 120 € 

o 2.mesto 60 € 

o 3.mesto 30 € 

o 4.mesto 30 € 

Nagrade se izplačajo od vplačila startnin oz. vrednostno, če je v kategoriji vsaj 30 nastopajočih. 

• Praktične nagrade 



 

VRSTNI RED  

• Večje skupno število podrtih kegljev 

• Boljše čiščenje 

• Predhodni nastop v predtekmovanju (kdor prej nastopi) 

• Boljši od posameznih rezultatov (po zgornjih kriterijih – velja samo za finale) 

• Žreb 

 

 

PRIJAVE: 

 

Prijaviti se je potrebno najkasneje do SREDE 07.05.2014, da lahko pravočasno sestavimo urnik, na 

kontakte: 

- GSM: Razdevšek Jože 040 627 380 (kličite med 15.00 in 20.00 uro) 

- e-mail: miran.kopmajer@kopje.si (vpišite še rezervni termin) 

 

Naknadne prijave so mogoče, če bodo prosti termini oz. po dogovoru. 

 

 

 

OSTALO: 

 

Razpored tekmovanja bomo vsem prijavljenim poslali po e-pošti(e-mail), če boste ob prijavi navedli e-poštni 

naslov, objavljen pa bo tudi na www.kk-fuzinar.si. Turnir NI prijavljen mednarodni zvezi.  

 

 

Sestavil: 

KOPMAJER MIRAN 


