Kegljanje
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Kegljaška zveza Slovenije
Informacije in prijave: Franc Gornik,
Sinja gorica 19, 1380 Cerknica,
tel.: 041 682 548,
e-pošta: gornik@siol.net.
Datum in kraj tekmovanja
Šolska tekmovanja: november in december 2018
Področna tekmovanja: marec 2019
Finalno tekmovanje: petek, 19. april 2019, kegljišče TRIGLAV Kranj.
Kategorije
Učenci in učenke, letnik 2005 in 2004
Učenci in učenke, letnik 2007 in 2006
Stopnje tekmovanja
Šolska tekmovanja
Izvedba je pretežno prepuščena posameznim šolam, skupaj s kegljaškimi klubi na
posameznem področju, pri čemer Kegljaška zveza Slovenije:
- prijavljenim šolam pošlje pravila kegljanja, skupaj s pravili športnega obnašanja,
- prijavljenim šolam pošlje priporočila za izvedbo šolskih tekmovanj in pravila
disciplin, v katerih se tekmuje,
- prijavljenim šolam posreduje ponudbe lokalnih kegljaških centrov za posebej ugodne
čase treningov in tekmovanj v času od 12. do 16. ure (neposredno po zaključku
pouka),
- končni rezultati šolskega tekmovanja so kvalifikacije za področno tekmovanje, kamor
se uvrstijo po trije najboljši posamezniki iz vsake starostne kategorije.
Področna tekmovanja
Organizira Kegljaška zveza Slovenije v sodelovanju z izbranim kegljaškim centrom v
posamezni regiji, pri čemer Kegljaška zveza Slovenije:
-

predpiše sistem tekmovanja, ki je opisan v nadaljevanju,
zagotovi sodnika z ustrezno licenco KZ Slovenije,
zagotovi komplet medalj za prve tri posameznike(ce) v vsaki kategoriji.

Državno (finalno) tekmovanje
Organizira Kegljaška zveza Slovenije kot finalni turnir posameznikov in posameznic, kamor
se uvrstijo po trije najboljši učenci in učenke s področnih tekmovanj v vsaki starostni
kategoriji.
Tekmovalna pravila
- 60 lučajev polno na isti stezi,
- 5 poskusnih metov,
- krogla premera 15cm (teža 2,3 kg) ali 14cm (teža 1,8 kg),
- o končni uvrstitvi odloča večje število podrtih kegljev,
- v primeru enakega rezultata najprej odloča manjše število zgrešenih metov, če je tudi
to enako, pa je boljši mlajši tekmovalec (rojstni datum).
Športna oprema
- Majica in kratke hlače ali trenirka,
- čisti dvoranski copati.
Prijavnina
Kegljaška zveza Slovenije v sodelovanju s kegljaškimi klubi s posameznih področij na
področnih in na finalnem tekmovanju zagotavlja:
-

objekt (kegljišče),
sodnike,
medalje za prva tri mesta v vsaki kategoriji,
praktične nagrade,
pomoč pri organizaciji in vodenju tekmovanja.

Šole oziroma tekmovalci ne plačujejo prijavnine.

