
Kegljaški klub Hrastnik 

Novi Log 1a 

1430  Hrastnik 

 

Organizira in razpisuje       

 

11. odprto prvenstvo v kegljanju Hrastnik 2014 
 
ki bo potekalo na kegljišču Rudnik v  Hrastniku, od 3.12.2014 do 20.12.2014 

 

Odprto prvenstvo je športni dogodek v kegljanju, na katerega ste vabljeni vsi ljubitelji kegljanja. 

Tekmovanje bo potekalo v moški konkurenci s predtekmovanjem na 120 lučajev mešano in finalom v sprintu na 

izpadanje ( glej PRAVILNIK FINALA – SPRINT ). 

Tekmovanje v ženski konkurenci bo na 120 lučajev mešano. 

 
1. PRAVILA 

 
Vsi nastopajoči bodo imeli na voljo 5 minut za ogrevanje.  

Prijavljeni udeleţenci nastopajo na lastno odgovornost. 

 

2. PRIJAVE 

 
Prijave lahko uredite na naslednjih naslovih: 

 

-     E-mail: silvester.umek@gmail.com ali GSM 040 158 025 

 

3. PRIJAVNINA 

 
Prijavnina za en nastop je 10,00 € ( všteta je priložnostna malica ) in se plača pred nastopom. Nastopov je proti plačilu lahko več. 

 

4. NAGRADE 

 
      Nagrade za uvrstitev na prva tri mesta so naslednje: 

 

                MOŠKI                                                           ŢENSKE 

- 1. mesto: 200 €                                                1. mesto: praktična nagrada 

- 2. mesto: 120 €                                                2. mesto: praktična nagrada 

- 3. mesto:   60 €                                                3. mesto: praktična nagrada                             

 

5. OSTALO 

 

Tekmovanje bo potekalo od srede 3. do sobote 6.12., od srede 10. do sobote 13.12. in od srede 17. do sobote 

20.12.2014 od 16:00 do 21:00. 
Pohitite s prijavami, da si zagotovite ţelene termine za tekmovanje. 
 

6. FINALE – sprint moški 

 
V finale se uvrsti 16 posameznikov. Finalni del bo v petek 26.12.2014 ob 16:00. 

Pravila finala so zapisana v PRAVILNIKU FINALA – SPRINT (glej spodaj). 

Prijavnina za finalno tekmovanje se ne plača.  

 
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo po končanem finalu. 

 

Nasvidenje v Hrastniku! 

                                                                                                       Upravni odbor 

        KK Hrastnik 

 

PRAVILNIK FINALA - SPRINT 

 
1. V finale se uvrsti 16 posameznikov po rezultatih kvalifikacijskega dela  

- če se kdo od uvrščenih v finale odpove nastopu, ga nadomesti naslednji, do popolnitve mest. 
2. Ţrebanje bo ob 15:45 in je obvezno za vse udeleţence. 

3. Prvih osem ( nosilci ) se ne more srečati v prvem krogu na izpadanje ( osmini finala ), prvi štirje se ne morejo srečati pred polfinalom in 

prva dva ne pred finalom. 

4. Igra se tudi dvoboj za tretje mesto in nato dvoboj za prvo mesto.  

5. Stezi za par določi organizator, začetno stezo pa izbira niţje uvrščeni tekmovalec v paru.     

mailto:silvester.umek@gmail.com

