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R  A  Z  P  I  S  U  J  E 
MEDNARODNI TURNIR  za  XXVI.  POKAL  KRANJA 

in tekmovanje za podporo TOMAŽU AHAČIČU – FOGLU! 
 

TERMINI: 
• Kvalifikacije od ponedeljka 30.11.2015 do četrtka 24.12.2015 
• Finale tekmovanja bo v SOBOTO, 26.12.2015 od 11. do 17. ure. 
 

POSEBNOSTI: 
• Kvalifikacije turnirja (kategorije moški, ženske in rekreativci) štejejo tudi za posebno nagrado, z namenom 

da delež (50%) od vsake prijavnine namenimo v sklad za podporo Tomažu Ahačiču – Foglu! Z 
vplačano prijavnino vsak tekmovalec prejme tudi srečko za poseben srečelov, vse o srečelovu bo 
objavljeno na spletu (facebook, spletna stran). 

 
PROPOZICIJE: 
• tekmuje se po pravilih KZS in na lastno odgovornost 
• kategorije - predtekmovanje: moški, ženske, rekreativci tekmujejo 1x120 lučajev 
• kategorija slepi in slabovidni po njihovih pravilih opravijo le finalni nastop v četrtek, 10.12.2014 dopoldan 
• v finale se uvrsti 20 moških, 12 žensk in 8 tekmovalcev rekreativcev 
• v finalu vsi tekmujejo 1 x 120 lučajev, vrstni red nastopa v finalu se določi na podlagi doseženih rezultatov 

iz predtekmovanja, ki se v finalu ne upoštevajo 
• tekmovalec ima pravico do 5 min za ogrevanje 
• vsak tekmovalec/ka lahko v predtekmovanju nastopi večkrat 
• v kategoriji rekreativci lahko nastopa vsak, ki ni registriran v KZS, oziroma tudi registrirani tekmovalci, ki 

pa v sezonah 2013/14, 2014/15 in 2015/16 niso nastopali v državnih ligah  

PRIJAVE: Prijave sprejemamo na tel. 040/783-296 (Janže Lužan) ali na e-mail: kegklubtriglav@gmail.com. 
Prosti termini in rezultati bodo vidni na naši spletni strani: www.kegljaskiklub-triglav.net. 

 
PRIJAVNINA: Znaša 12,00 € na tekmovalca/ko (slepi in slabovidni 5,00 €) in se poravna za vse prijavljene 
pred nastopom.  
Zmagovalci XXV. Pokala Kranja Barbara Fidel, Uroš Stoklas in Gorazd Kavčič imajo po en brezplačen 
nastop. Prav tako imata brezplačen nastop zagotovljena lanskoletna zmagovalca v kategoriji slepi in slabovidni, 
Marija Fras in Jakob Vodušek. 
Prijavnina za člane Kegljaškega kluba Triglav s plačano članarino za leto 2016 znaša 8,00 €.  
 
 
NAGRADE:      

 
Zmagovalca kategorij moški in ženske prejmeta prehodni pokal, prvi trije v vseh kategorijah pokal, denarne 
nagrade se razdelijo:  

mesto Moški ženske  rekreativci 
1. mesto 300 € 200 € 100 € 
2. mesto 200 € 100 € 50 € 
3. mesto 100 € 50 € 25 € 

V ženski in moški konkurenci uvrščeni od 4. - 6. mesta prejmejo praktične nagrade. 
Prvi trije iz kvalifikacij (moški, ženske, rekreativci), ki štejejo za posebno tekmovanje v okviru podpore Tomažu 
Ahačiču - Foglu bodo prejeli posebne praktične nagrade. Praktično nagrado prejmeta tudi najboljša mlada 
tekmovalca (do 23 let) v moški in ženski konkurenci, upošteva se rezultat iz kvalifikacij. 

 
 

B O G A T   S R E Č E L O V 
 

ŠPORTNI POZDRAV IN NASVIDENJE V KRANJU ! 
 
 Janže Lužan 
Kranj, dne 19.11.2015 Predsednik 
 


