
RAZPIS - 11. MEDNARODNI KEGLJAŠKI 
MARATON - KRANJ 2015 

 
• Disciplina: 8x30 lučajev-na vseh 8 stezah (menjava krožno proti desni); ogrevanje 5 min. 
• Tekmuje se po pravilih KZS, na lastno odgovornost. Pravico nastopa imajo vsi člani 
kegljaških organizacij.  
• Čas tekmovanja: april in maj 2015; glej prilogo prostih terminov. 
• Prijavnina 15€ - pri prijavi devetih tekmovalcev je deseti zastonj (ista ekipa; en račun!) 
• Prijave: 
- do zasedenosti terminov, objava na spletnih straneh KK Triglav (www.kegljaskiklub-

triglav.net) po elektronski pošti: kegklubtriglav@gmail.com, telefon: Aleksandra Počej: 
040 699 313. 

- Prijava bo potrjena v roku dveh dni. Organizator si pridržuje pravico do naknadnega 
usklajevanja terminov v dogovoru s prijavljenimi. Prijavitelj je dolžan plačati prijavnino za 
toliko tekmovalcev, kot jih predhodno prijavi – zato pravočasno odjavite, da sprostite 
termin! Vsak tekmovalec se lahko prijavi večkrat. 

 

• Denarne nagrade: 

1. mesto%250 € 
2. mesto%125 € 
3. mesto%75 € 
4. mesto%50 € 
5. mesto%30 € 
6. mesto%20 € 

 
• Srečni nagrajenci: vsak dvajseto uvrščen tekmovalec: 20.,40.,60.,80.,100.,...  
- brez prijavnine na 12. maraton. 
- lanskoletni »srečni nagrajenci« so: Brane Strle, Rado Rebolj, Franc Beras, Tine Ferfila, 

Miro Perko Radulovič (potrebna prijava, startnine ni) 
• Ekipne nagrade: v primeru prijave 6 ali več ekip dobi najboljša praktično nagrado. Za 
ekipo se-šteje 6 najboljših rezultatov; (najboljši) rezultat posameznega tekmovalca se 
upošteva le enkrat. 
• Vsak tekmovalec po nastopu prejme brezplačni prigrizek. 
• Kategorija unisex; maratonkam se prizna bonus 80 kegljev, rekreativnim tekmovalcem 
in super veteranom (letos dopolni 65 let in starejši) se prizna bonus 60 kegljev (samo en 
bonus/tekmovalec). Rekreativni tekmovalec je tisti, čigar imena ni v tekmovalni knjižici KZS 
oz. v sezonah od 2012/13 dalje ni igral v državnih ligah.  
• Rezultati bodo ažurirani na spletni strani www.kegljaskiklub-triglav.net    
• Kegljišče bo za vse tekmovalce enako pripravljeno!  
• Podelitev nagrad bo na zaključku KK Triglav Kranj v mesecu juniju 2015. 

OB ZAKLJUČKU IZTEKAJOČE SE SEZONE LEPO VABLJENI V KRANJ! 
 
 
 

KK SAVA-SILIKO                                                                                                 KK TRIGLAV 
Tomaž OMAN l.r.                                                                                                    Janže LUŽAN l.r. 


