
 
Kegljaški klub PROTEUS  
Pot k Pivki 2B, 6230 Postojna 
razpisuje                     
 
        
 

01. MEDNARODNI EKIPNI KEGLJAŠKI TURNIR ZA POKAL POS TOJNE 201 

Turnir se bo odvijal na   kegljišču v Športnem parku v  Postojni, Pot k Pivki 2B. 

Tekmuje se v disciplini 4 x120 metov mešano v enotni konkurenci za  moške- ženske, ter za 
rekreativce -rekreativke. Rekreativci in rekreativke nastopajo v enotni konkurenci s tem da ženska 
ekipa( vse štiri tekmovalke ženske) dobi na vsako igralko 20 kegljev bonusa. Ekipe so lahko tudi 
mešane. Ekipa lahko med tekmovanjem menja enega igralca ali igralko. Vsi tekmovalci nastopajo 
istočasni in na lastno odgovornost !   

Pravico nastopa imajo vse pravočasno prijavljene ekipe, ki pred nastopom poravnajo prijavnino 
35,00 €. Ekipa sme ob vsakokratnem  plačilu prijavnine (35,00 €) nastopati tudi večkrat, za uvrstitev 
šteje le najboljši dosežek. 

.  Vsaka ekipa,  v kateri nastopa ženska dobi bonus keglje in to 8 (osem %) na rezultat ženske v 
ekipi. 

 Vrstni red se določi na podlagi seštevka podrtih kegljev iz predtekmovanja in finala, boljšega 
skupnega čiščenja, manj praznih lučajev. V kolikor je vse to enako se vrstni red določi z žrebom. 
Najboljše tri ekipe v vsaki konkurenci prejmejo pokale  v trajno last. Z medaljo bomo nagradili tudi 
najboljše tri posameznike v obeh  konkurencah. 

Turnir se bo odvijal ob vikendih v času od septembra do decembra ob naslednjih datumih: 13.9. 
in 27.9  od 15,00 dalje,3.in 4.10 .od 9,00 do 18;00; 11.10. in 18.10 . po 15 uri; 8.11. od 9.00 do 18,00; 
15.11 po 15 uri in 22.11. od 9,00 do 18,00 . Med tednom je po predhodnem dogovoru mogoč nastop 
ob ponedeljkih in sredah ob 20 in 21 uri. 

Finale v katerega se uvrstijo po štiri najboljše ekipe iz predtekmovanja v  obeh konkurencah  se 
bo odigralo dne 05.12.2015 po programu organizatorja. V finalu veljajo iste propozicije kot v 
predtekmovanju. Rezultat iz predtekmovanja se v finalu ne upošteva. Pogoj za finalni nastop je 
sodelovanje najmanj 12 ekip v predtekmovanju. V finalu ni prijavnine.  

 Prijavite se lahko od 01.09.2015 dalje, ali vsaj pet dni pred predvidenim-željenim nastopom. na 
naslov: 
Kegljaški klub PROTEUS, Pot k Pivki 2B, 6230 Postoj na;                                                            
e-mail: kegljaski.klub.proteus@studioproteus.si ali   
Ladislav Rogelj,  GSM 031 624 305  e-mail:  l.rogelj@siol.net oziroma rogelj65@gmail.com 

Urnik nastopov bomo ekipam posredovali pravočasno po e-pošti, redno pa bo objavljen tudi na 
strani  www.kegljaskiklub-proteus.si najkasneje 3 dni pred predvidenim nastopom. Preko našega 
spleta bomo sprotno objavljali tudi rezultate turnirja. 
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