
 

razpisuje mednarodni kegljaški turnir, "2. nagrada mesta Konjice 2014" za moške in ženske v 

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

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

nastopajo na lastno odgovornost. 

Termini turnirja : 

- Sreda                (27.08.2014)  od 16 h – zadnji nastop 20 h 

- Petek    (22.08, 29.08, 05.09.2014) od 16 h – zadnji nastop 20 h 

- Sobota  (23.08, 30.08, 06.09.2014) od 10 h – zadnji nastop 20 h  

- Nedelja (24.08, 31.08, 07.09.2014) od 10 h – zadnji nastop 16 h 

Kategorije : 

- Moški registrirani      (kegljači registrirani pri KZS) 

- Ženske registrirane                    (kegljačice registrirane pri KZS) 

- Moški + ženske neregistrirani  (kegljači/kegljačice, ki niso registrirani pri KZS) 

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/tekmovalka 

lahko nastopi večkrat, vendar se bo upošteval le najboljši rezultat. 

Za vse nastopajoče, znaša prijavnina 10,00 EUR / nastop (vključena mala malica). 

Nagrade:  

članska konkurenca  

1. mesto   170 EUR  moški  in  140 EUR ženske 

2. mesto   120 EUR  moški  in    90 EUR ženske  

3. mesto     80 EUR  moški  in    50 EUR ženske 

 

rekreativci in rekreativke 

 

1. Mesto    pokal  

2. Mesto    pokal  

3. Mesto    pokal 

 Način prijave :  

e-pošta migred@siol.net  ali na GSM 041 605 145 (Dušan) 

Zadnji rok prijave: 20.08.2014, kasneje po dogovoru in prostih terminih 

Mesto prireditve : 

Gostišče »Konjičanka« in štiristezno kegljišče na naslovu Stari trg 41, 3210 Slovenske Konjice 

mailto:migred@siol.net


Zaradi lažje organizacije vse lepo naprošamo, da ob prijavi navedete želeni čas nastopa, število 

nastopajočih in kategorijo v kateri boste nastopili. Želje glede časa nastopa bomo v najboljši možni 

meri upoštevali. 

 

Razpored tekmovanja bo objavljen in osveževan na spletni strani KZS, po želji pa posredovan 

posameznikom po e-pošti od 22.08.2014 naprej. 

 

Se vidimo v Slovenskih Konicah 

      Kegljaški klub Konjice 

      Upravni odbor 


