
Predsedstvo Kegljaške zveze Slovenije je na svoji seji v sredo 24.11.2010 sprejelo 
naslednje sklepe in pravila za disciplino TANDEM  v moški in ženski konkurenci 
 

1. Na državnem prvenstvu v moški in ženski konkurenci nastopi po 24 dvojic 
2. Kvote za nastop na prvenstvu se izračunajo na naslednji način : vsaka OTS 

sodeluje na prvenstvu z eno dvojico, po eno dvojico  pa še dajo  tiste OTS,  katere 
dvojice so se uvrstile na zadnjem Državnem prvenstvu od  1 do 14 mesta. 

3. Nastop na Državnem prvenstvu je obvezen za vse predstavnike OTS, v 
kolikor OTS ne zagotovi nastopa svojih dvojic, se jim zmanjša število  
posameznikov na državnem prvenstvu posamezno. Manjkajočega 
posameznika ne more nadomestiti predstavnik druge OTS. 

4. V prvem krogu predtekmovanja se izžreba 12 dvobojev, od katerih se v osmino 
finala uvrsti  12 zmagovalcev, ter še 4 poraženci, ki so dosegli najboljše rezultate 
(brez dodatnih lučajev) 

5. Vseh 16 dvojic se uvrsti v tabelo  na osnovi rezultatov (nosilec št. 1 je dvojica ki je 
dosegla najboljši rezultat predtekmovanja i.t.d.) 

6. V kolikor se zgodi, da bi se morala v dvoboju osmine finala ponovno srečati ista 
dvojica, se slabša  dvojica zamenja z naslednjo dvojico po rezultatih, v kolikor je 
to 16 uvrščena dvojica, se zamenja z 15 uvrščeno dvojico. 

7. Tekmovalna komisija javno objavi datum, uro in kraj žreba, katerega se lahko 
udeležijo predstavniki ekip ali OTS v neomejenem številu. 

8. V kolikor na žrebu ni predstavnikov ekip je žreb veljaven, če sodelujeta najmanj 
dva člana Tekmovalne komisije. 

9. Tekmovanje se odvija v skladu z Mednarodnim športnim pravilnikom na devet 
kegljev, disciplina TANDEM. 

10. V kolikor dvojica nima nasprotnika mora vse eno nastopiti, zaradi  uvrstitve v 
tabelo nosilcev. 

11. Vsem poražencem se določi uvrstitev na osnovi podrtih kegljev v zadnjem 
nastopajočem  krogu 

12. Dvoboj za tretje mesto se ne igra 
 
 
KVOTE ZA DRŽAVNA PRVENSTVA TANDEM DVOJICE  2020/2021 
 
 MOŠKI           
 

1. Maribor  2 dvojici 
2. Obala   1 dvojica 
3. Gorenjska  3 dvojice 
4. Zasavje  2 dvojici 
5. Goriška  3 dvojice 
6. Celje   3 dvojice 
7. Dolenjska  2 dvojici 
8. Notranjska  3 dvojice 
9. Koroška  1 dvojica 
10. Ljubljana  4 dvojice 

 
 
 
 



ŽENSKE 
 
1. Obala   1 dvojica 
2. Maribor  2 dvojici 
3. Celje   4 dvojice 
4. Ljubljana  5 dvojic 
5. Zasavje  2 dvojici 
6. Koroška  2 dvojici 
7. Notranjska  3 dvojice 
8. Gorica   2 dvojici 
9. Dolenjska  1 dvojica 
10. Gorenjska  2 dvojice 
 
 

   KVOTE ZA POSAMEZNIKE IN POSAMEZNICE  
 
 
    MOŠKI   ŽENSKE 
 

• Obala   4    2 
• Maribor  7    10 
• Celje   2    5 
• Ljubljana  11    5 
• Zasavje  2    2 
• Koroška  2    2 
• Notranjska  6    15 
• Goriška  6    2 
• Dolenjska  2    2 
• Gorenjska  14    11 

 
 
Po povprečju zadnje končane lige so se uvrstili : 
 
MOŠKI :  se določi po končani ligi 2020/2021 
 
 
ŽENSKE : se določi po končani ligi 2020/2021 

 
 


