
RAZPIS 3. KEGLJAŠKEGA TURNIRJA  
»SREČNA (5) PETKA« 2018 

 

Na tem REVOLUCIONARNEM turnirju se boste vsake »petke« razveselili. Po vsaki »petki« se 
namreč učinek naslednjega lučaja šteje DVOJNO, TROJNO, ŠTIRIKRATNO...!!! Primer štetja: 
- podreš (5) – nasednji lučaj (7) + dodati (1x7) 
- (5)-(5)-(4) + dodati (2x4=8) 
- (5)-(5)-(5)-(9) + dodati (3x9=27!) itd... 
- 30. lučaj (5) + dodati (5) 
Disciplina: DVOJICE 2x4x30 = 2x120 lučajev; ogrevanje 10 lučajev. 

• Kategorija je enotna, ni razlik med registriranimi in neregistriranimi! Dvojica je lahko 
sestavljena: 
- - moški + moški (odšteje se -20 kegljev na končni rezultat) 
- - moški + ženska (nič se ne doda niti odšteje) 
- - ženska + ženska (doda se +20 kegljev na končni rezultat) 
- Vsaka dvojica (tudi različne kombinacije-ni treba iz istega kluba, eden lahko nastopi z 

večimi partnerji) se lahko prijavi večkrat (po želji, dvojica vsakokrat plača prijavnino, ki 
gre v denarni nagradni sklad) 

- Vrstni red v primeru enakega rezultata dvojice so določa: več bonusa na petice, boljše 
čiščenje, manj praznih. 

• Tekmuje se po pravilih KZS, na lastno odgovornost, pri prijavi soglašaš z objavo imena pri 
razporedu in rezultatih objavljenih na družabnih omrežjih.  

• Pravico nastopa imajo vsi člani kegljaških organizacij. 

• Čas tekmovanja: od 6. do 27. oktobra 2018; glej prilogo prostih terminov. 

• Prijavnina 20€ na dvojico, ki gre v denarni nagradni sklad !!! 

VSAK TEKMOVALEC PO NASTOPU DOBI OKUSEN SENDVIČ!!!! 

• Prijave: do zasedenosti terminov, objava na spletnih straneh KK Triglav 
(www.kegljaskiklub-triglav.net) po elektronski pošti: kegklubtriglav@gmail.com ali GSM: 031-
870-430 (Darko Šterbenk) ali 041 320 126 (Silva Fleischman) popoldan. Prijava bo potrjena v 
roku dveh dni. Organizator si pridržuje pravico do naknadnega usklajevanja terminov v 
dogovoru s prijavljenimi. POZOR! Prijavitelj je dolžan plačati prijavnino za toliko tekmovalcev, 
kot jih predhodno prijavi – zato pravočasno odjavite, da sprostite termin!!! 

• Denarne nagrade: (40%vplačil) 
1. 16% plačane prijavnine vseh dvojic 
2. 9%  
3. 7%  
4. 5% 
5. 3% 
 
Glede na prijavo vsaj 50 dvojic bo 1. denarna nagrada vredna 160€! 

• Rezultati bodo dnevno ažurirani www.kegljaskiklub-triglav.net 

• Kegljišče bo za vse tekmovalce enako pripravljeno! 

• Vodja sodniške službe Vanek Oman (GSM 031-626-247) 

• Datum razglasitve: podelitev bo zadnji dan turnirja 27.10.2018! 

ZAKAJ MORA BITI TURNIR LE TEKMOVALEN, NAJ BO ZA SPREMEMBO DRUŽABEN! 
 

DOBRODOŠLI V KRANJU! 
KK TRIGLAV KRANJ 

Dušan ERŽEN 

Predsednik 
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