
 

 

ŠPORTNA  ZVEZA  JESENICE , ŠD JESENICE – KEGLJAŠKI KLUB  IN ZAVOD ZA  ŠPORT  JESENICE VABIJO 
NA: 

25. POKAL JESENIC  IN 14. MEMORIAL  VOJKA  MIKOLIČA  V KEGLANJU 

od 10.12. do  23.12. 2018 (predtekmovanje) in  finalom  27.12.2018  

V  tekmovanju  za   25. Pokal Jesenic   v  kegljanju  razpisujemo tekmovanja  v  kategorijah: 

A – MOŠKI  REGISTRIRANI  TEKMOVALCI  (absolutna  kategorija) /120 lučajev 
B -  MOŠKI  REKREATIVCI /120 lučajev 
C -  ŽENSKE REGISTRIRANE  TEKMOVALKE /120 lučajev  
D – ŽENSKE  REKRATIVKE /120 lučajev  
E – DEČKI  (osnovne  šole  ) 60 lučajev  - polno  
F – DEKLICE  (osnovne  šole ) 60 lučajev  - polno  
Iz predtekmovanja  se    v finale  25. Pokala  Jesenic   in 14. Memoriala  Vojka  MIKOLIČA  uvrstijo  : 
12 najboljših  tekmovalcev   iz kategorije   A (registrirani tekmovalci  ) 
4 štirje   najboljši  tekmovalci/ ke  iz kategorij   B, C, D ,E in F. Pogoj za  izvedbo  finala v teh 
kategorijah je, da  je  v  vsaki  kategoriji  nastopilo  minimalno  12 tekmovalcev / tekmovalk . 
Rezultati  iz  predtekmovanja   se  v finalu  ne  prištevajo  finalnemu  nastopu ! 
 MEMORIALNI  POKAL  VOJKA  MIKOLIČA  OSVOJI TEKMOVALEC  Z NAJBOLJŠIM  REZULTATOM V 
CELOTNEM TEKMOVANJU  ! 
 Tekmuje  se  po pravilih  Kegljaške  zveze  Slovenije  . Tekmovalci  tekmujejo  na  lastno  odgovornost. 
PRIJAVNINA   ZA   TEKMOVANJE   JE   8 E .  Za  tekmovalce ,tekmovalke , ki  tekmujejo  v  
Medobčinski  rekreacijski  ligi  je   startnina  4 E ( enako  velja  za  člane DU Jesenice in  DU 
Javornik  Koroška Bela ). Za  dečke  in  deklice  je   tekmovanje  brezplačno !  

Posebna  možnost : kegljačem  gorenjskih  klubov, ki  bodo  nastopili na   tekmovanju 
razpisanem s strani   območne  kegljaške  zveze   na  Jesenicah  v  času  našega turnirja, 
lahko rezultat   šteje  tudi  za  predtekmovanje  našega Pokala. Startnina  v tem primeru je  
4E. 

Finalisti v   vseh  kategorijah  prejmejo  praktične  nagrade ,  prvi  trije  uvrščeni  v vsaki  
kategoriji  posebna  priznanja (medalje oziroma  pokale).  Denarni sklad  za  prve  štiri 
uvrščene  tekmovalce/ke  v  finalu  je  40 % od vplačanih  startnin  v  posamezni  kategoriji.   

PRIJAVE  NA   E MAIL  : zsj.koordinator@siol.net  ali  na GSM  041 676 554 ( Branko Jeršin)Lahko 
pošljete  tudi   sporočilo, pa vas  pokličemo  nazaj . Možni  so  termini od   15- 21 ure v   delovnikih  
in  od   10.00  do  19.00  ure  v sobotah  ali nedeljah.   

Vodja   tekmovanja :                                                               Predsednik  ŠD KK Sij Acroni : 

BRANKO  JERŠIN                                                                         MARJAN URŠIČ  

 


