
KEGLJAŠKI KLUB LJUBNO OB SAVINJI, 

         Rore 25, 3333 Ljubno ob Savinji 

             e-mail: kkljubno@gmail.com 

Kegljaški Klub Ljubno - Facebook 

 

 

KEGLJAŠKI KLUB LJUBNO OBJAVLJA RAZPIS ZA TURNIR 

LJUBNO OPEN 2018 
 
KRAJ TEKMOVANJA: dvostezno kegljišče na kegljišču ERMENC, Rore 25, na Ljubnem ob 

Savinji. Kegljišče je bilo postavljeno januarja, leta 2017 (avtomati in steze proizvajalca PAULY) in je 

praktično novo ter odlično vzdrževano, kar omogoča vrhunske rezultate ter osebne rekorde.  

 

TERMINI TEKMOVANJA: od 08.09 do 22.09.2018 (2 tedna, 13 tekmovalnih dni) 

 

DAN DATUM TERMINI 

SOBOTA 08.09.2018 in 15.09.2018  15,00 do 20,00 ure 

NEDELJA 09.09.2018 in 16.09.2018 15,00 do 20,00 ure 

PONEDELJEK 10.09.2018 in 17.09.2018 15,00 do 20,00 ure 

SREDA 12.09.2018 in 19.09.2018 15,00 do 20,00 ure 

ČETRTEK 13.09.2018 in 20.09.2018 15,00 do 20,00 ure 

PETEK 14.09.2018 in 21.09.2018 15,00 do 20,00 ure 

SOBOTA 22.09.2018  15,00 do 20,00 ure 

 

 

PROPOZICIJE: 

 Tekmuje se po pravilih KZS in  na lastno odgovornost v športni opremi 

 Tekmuje se posamezno, v disciplini 1 x 120 lučajev mešano (4x30 lučajev )  

 Tekmovalci - ke imajo pred pričetkom tekmovanja na voljo 10 lučajev za ogrevanje 

 Ker je 2-stezno kegljišče, tekmovalec igra dvakrat na isti stezi 

 Vsak tekmovalec-ka ima pravico do  več nastopov, startnina se plača za vsak nastop, 

             šteje pa samo najboljši rezultat 

 Tekmo sodijo domači sodniki, spori se rešujejo sproti, poznejših reklamacij se ne upošteva 

 Pravico nastopa imajo vsi igralci (registrirani in neregistrirani)      

 Glede na zasedenost urnika bo možna prijava tudi med samim tekmovanjem. Po dogovoru, se 

lahko igralci udeležijo tekmovanja tudi izven razpisanih terminov. 

 Organizator ne prevzema nobenega jamstva za morebitno nastalo osebno in premoženjsko škodo 

in ne more biti tožena stranka.                        

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE: - člani in članice (registrirani kegljači/ce) 

                                                           - rekreativci in rekreativke (neregistrirani kegljači) 

 

NAGRADE: Za prva tri mesta se podelijo nagrade v treh kategorijah kegljačev: 

 

 
REGISTRIRANI 

TEKMOVALCI 

REGISTRIRANE 

TEKMOVALKE 

REKREATIVCI IN 

REKREATIVKE 

1. MESTO 100 € + POKAL 100 € + POKAL POKAL 

2. MESTO 50 € + POKAL 50 € + POKAL POKAL 

3. MESTO 
PRAKTIČNA 

NAGRADA+ POKAL 

PRAKTIČNA 

NAGRADA+ POKAL 
POKAL 

 

V ČASU TRAJANJA TURNIRJA SE NAJVEČJI PRESEŽEN REKORD KEGLJIŠČA V 

ABSOLUTNI KATEGORIJI NAGRADI S 50 €. 
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PRIJAVE:  sprejemata Janez Orešnik, GSM: 031 325 784, e-mail: janez.oresnik@siol.net; Blaž Kramar, 

GSM: 041 914 411, kkljubno@gmail.com. Ob prijavi navedite ime kluba ter kontaktno številko in e-mail 

naslov. Ob prijavi se tekmovalcu določi datum, ura in steza na kateri prične tekmovanje 

 

PRIJAVNINA: znaša 10,00 EUR in se plača pred nastopom dežurnemu na kegljišču. 

 

RAZGLASITEV IN OBJAVE REZULTATOV: Razglasitev uradnih rezultatov in podelitev pokalov 

bo pol ure po končanem tekmovanju ter na Facebook profilu:  Kegljaški Klub Ljubno. 

 

   

 
 

Dobrodošli v čim večjem številu  na Ljubnem ob Savinji ! 

 

KK Ljubno ob Savinji 
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