
KEGLJAŠKI KLUB SLOVENJ GRADEC ORGANIZIRA IN RAZPISUJE 

 

      7.  NOVOLETNI  TURNIR  Z A   PREHODNI  

NOVOLETNI  POKAL  SLOVENJ  GRADCA   2015 
 ki bo potekal od 13. 12.2014  do 4. 1. 2015 

PRAVILA: 

 Tekmuje se po pravilih KZS – 120 lučajev mešano in na lastno odgovornost. Organizator ne 

odgovarja za morebitno nastalo materialno ali zdravstveno škodo udeležencev turnirja. 

Uvrstitev v finale: 

 po doseženih rezultatih v predtekmovanju (v primeru, da posamezni tekmovalec večkrat 

sodeluje v predtekmovanju, šteje le eden - najboljši rezultat).  

 6 žensk – 6 moških (v kolikor se neregistriran tekmovalec ne uvrsti v finale, ima pravico 

udeležbe tekmovalec z najboljšim doseženim rezultatom v predtekmovanju, v skupini 

tekmovalec po izboru prireditelja) 

 2 tekmovalca & tekmovalki po izboru prireditelja  

SKUPINE :   

 Moški: registrirani / neregistrirani (v tekoči sezoni niso nastopili v državnih ligah) 

 Ženske: enotna skupina 

TERMINI:  

 TOREK, ČETRTEK in PETEK  16, 18, 23 in 26. 12. 2014     od 10. do 21. ure; 

 SOBOTA -13 in 20. 12. 2014 od 10. do 21. ure   

 NEDELJA-14, 21 in 28. 12. 2014        od 10. do 19. ure.  

PRIJAVE: 

 Marijan BOGAR    tel. št. 070 238 213.  

Povezava do razporeda nastopov in rezultatov je na 

https://sites.google.com/site/kegljaskiklubslovenjgradec/ 

PRIJAVNINA:  

 Tekmovalec lahko na turnirju sodeluje večkrat, ob vsakokratnem plačilu štartnine. 

Posamezni nastop v predtekmovanju znaša 8,00 €. Finalni nastop je brezplačen. 

FINALE 

 SOBOTA 04. 01. 2015 od 14. ure dalje 
NAGRADE –  

Predtekmovanje    1. do 3. mesto moški neregistrirani – pokal in možnost   uvrstitve v finale.  

Finale 1. 2. in 3. mesto moški/ženske pokal.  

 Prvi štirje v finalu (moški/ženske) si delijo 50% denarnega sklada.  

 Moški /ženske (40-30-15-15-%),  v svoji skupini. 

 Prehodni pokal z vgraviranimi imeni prejemnikov preide v trajno last tekmovalcu v 

primeru, ko ga osvoji 3x zapored, ali 5x s presledki. 

 

  ŠPORTNI POZDRAV    KK SLOVENJ GRADEC 

https://sites.google.com/site/kegljaskiklubslovenjgradec/

