
 

   KEGLJAŠKI  KL U B  R A D L J E  
 

razpisuje 
 

1.  turnir  v  kegl janju  za  
 

MEMORIAL RUDIJA KUSA 2016  
 
 

Tekmovanje bo potekalo na kegljišču Bowling centra b a j ta  v Radljah ob Dravi, Dobrava 49. 
 

TERMINI 
PREDTEKMOVANJE bo potekalo od sobote 23.04. do četrtka 05.05.2016 v okviru rednega delovnega časa kegljišča v 
Bowling centru b a j t a  in obvezni predhodni rezervaciji termina na telefon   041 321 127 

 

Redni delovni čas kegljišča  ponedeljek – petek od 9h do 22h; sobota od 12h do 22h; nedelja od 15h do 22h 
 

Ob predhodni najavi in polni zasedenosti stez (4) je možen termin tudi v soboto, nedeljo ali praznik dopoldne od 8. ure 
naprej. 
 

FINALE TURNIRJA bo v SOBOTO 7. maja 2016 ob 16. uri. 
 

PRIJAVNINA 
Nastopijo lahko vsi, ki se bodo prijavili in pred vsakim nastopom v predtekmovanju poravnali prijavnino v višini 10,00 EUR. 
V finalu prijavnine ni. 
 

PROPOZICIJE 
 turnir sestavljata predtekmovanje in finale 

 tekmuje se po pravilih KZS v disciplini 1 x 120 lučajev mešano na lastno odgovornost 

 vsak tekmovalec/tekmovalka ima pravico do 10 lučajev za ogrevanje 

 kategorije 
o moški registrirani (tekmovalci, ki so v zadnji sezoni igrali v tekmovanjih KZS) 
o moški rekreativci 
o ženske – registrirane in rekreativke 

 vsak tekmovalec/tekmovalka ima pravico do neomejenega števila nastopov v predtekmovanju, za razvrstitev se 
upošteva samo najboljši rezultat 

 razvrstitev iz predtekmovanja je končna za vsako posamezno kategorijo in velja za podelitev pokalov 

 moški iz obeh kategorij skupaj (registrirani, rekreativci) ter ženske se po rezultatu uvrstijo v finale in se potegujejo za 
denarne nagrade. Pogoj za izvedbo finala je najmanj 30 tekmovalcev v skupini moški in 30 tekmovalk v kategoriji 
ženske. 

 v finale se uvrsti skupno 8 najboljših tekmovalcev iz obeh moških kategorij in 4 najboljše tekmovalke 

 v finalu se rezultati iz predtekmovanja ne upoštevajo 
 

NAGRADE 
 pokali za prva tri mesta v vsaki kategoriji po končni razvrstitvi v predtekmovanju 

 praktični nagradi turistične agencije Pozejdon (enodnevni izlet v Trst ali Benetke za dve osebi z ogledom križarke in 
kosilom) za najvišji rezultat v predtekmovanju pri moških in ženskah 

 denarne nagrade prvim trem v vsaki finalni skupini (moški in ženske ločeno) po ključu 50-30-20%. Razdeli se 40% 
denarnega sklada od vplačanih prijavnin v vsaki finalni skupini, kar predstavlja bruto znesek nagrad. 

 prehodni pokal za zmago v finalu se podeli zmagovalcu/zmagovalki v skupini moški in v skupini ženske, ostane pa pri 
zmagovalcu/zmagovalki do naslednjega memoriala Rudija Kusa, predvidoma eno leto. Pokal preide v trajno last 
tekmovalca/tekmovalke, ko ga le-ta osvoji 5 krat v razmiku ali 3 krat zapored. 

 

Pokale bomo podelili v BC b a j t a  takoj po končanem finalu turnirja v soboto 07.05.2016,  denarne nagrade pa bodo v 
neto znesku nakazane na osebne račune prejemnikov prvi delovni dan po finalni tekmi. 
 

PRIJAVE 
Prijave so možne do zadnjega dne predtekmovanja v odvisnosti od razpoložljivosti prostih terminov kegljišča. 
 

Prijave sprejemamo na telefon   041 321 127 

Vmesni in končni rezultati turnirja bodo objavljeni na oglasni deski kegljišča v BC b a j t a , na  Kegljaški klub 

Radlje in na  Bajta Bowling. Na internetni strani KZS in ŠZ Radlje pa bodo objavljeni samo končni rezultati turnirja. 
 

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem želimo čim več podrtih kegljev! 
 

Radlje ob Dravi, 11. april 2016 

 

http://www.kegljaska-zveza.si/
http://www.radlje.com/szr/

