
 

 
Kegljaški klub Litija 2001 
Brodarska cesta 2 
1270 Litija 
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XXXXXXXXVVVVIIII. odprtega prvenstva Litije v kegljanju. odprtega prvenstva Litije v kegljanju. odprtega prvenstva Litije v kegljanju. odprtega prvenstva Litije v kegljanju    za leto 201za leto 201za leto 201za leto 2014444,,,,    
v disciplini 120 lučajev mešanov disciplini 120 lučajev mešanov disciplini 120 lučajev mešanov disciplini 120 lučajev mešano,,,, na kegljišču v Litiji na kegljišču v Litiji na kegljišču v Litiji na kegljišču v Litiji 

 
Predtekmovanje bo potekalo od 24. 3. 2014 do 13. 4. 2014. 

Finale bo v torek, 15. 4. 2014, ob 15.00 uri. 
 
PROPOZICIJE 

 
1. Kategorije: člani, članice 

  
2. Čas tekmovanja: 

 

• ponedeljek, torek, sreda in četrtek 
• petek 
• sobota in nedelja 

 
 

• 14.00 – 22.00 
• 17.00 – 22.00 
• 10.00 – 21.00 
•  

 Po dogovoru, je možen tudi drugi časovni termin.  
 
V finale se bo uvrstilo 12 najboljših posameznikov in 8 posameznic. Rezultati iz predtekmovanja 
se ne upoštevajo. 
 

3. Prijavnina: 8 € se plača sodniku pred nastopom. Nastop v finalu je brezplačen. 
 

4. Prijave sprejemamo na GSM 031 306 716 (Štefan Vidmar), ali po elektronski pošti 
kk.litija2001@gmail.com. 
 

5. Nagrade: Nagrade bodo izplačane iz denarnega sklada. V denarni sklad bo vplačano 40% 
prijavnine. Sklad bo ločen po prijavninah med člani in članicami. 
 
Člani in članice: 
 

1. mesto: 50% denarnega sklada + pokal 
2. mesto: 30% denarnega sklada + pokal 
3. mesto: 20% denarnega sklada + pokal 
 

6.   Sojenje: sodijo sodniki kegljaškega kluba Litija 2001 
 

7.   Vodja tekmovanja: Štefan Vidmar (Milan Planinšek) 
 

8.   Posebne določbe: 
 

• nastop na lastno odgovornost 
• veljajo določbe Športnega pravilnika KZS 
• dovoljeno neomejeno število nastopov, za razvrstitev se upošteva najboljši rezultat 
• za denarni sklad se upoštevajo vse plačane prijavnine na turnirju po posamezni kategoriji 
• vse tekoče novice si lahko sproti ogledate na naši spletni strani: www.kklitija2001.si 
 
 

 

 
Vabljeni v Litijo in lep športni pozdrav! 

 
 

Kegljaški klub Litija 2001 
Datum: 1. marec 2014 

 


